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En ud af ti ansatte 
bliver mobbet

Ledelse og medarbejdere er enige om at det skal 

være slut med mobbekulturen på Københavns 

Universitet.
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Ret selv dine opgaver
Kathrine Wibe og hendes medstuderende på Jura 

kan kun få rettet en øvelsesopgave om året. 

Resten må de selv rette for at fakultetet kan spare 

penge.
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- VÆLG KURSER I ENTREPRENEURSHIP
BRUG DIN VIDEN TIL MERE

Har du lyst til at få en ny vinkel på din faglighed? 
At bruge den i sammenhæng med din kreativitet og handlekraft? 
Vælg fx på KU:
• Immaterialret 
• Innovation og Iværksættelse
• Projektleder- & Innovationskursus

Find kurser i entrepreneurship på Øresundsregionens universiteter
og högskolor på www.oeacademy.org

Tænk nyt 

Brug din viden 

 Vælg 

entrepreneurship

Rektor bortvist fra kU
Stor frontreportage fra det besatte universitet
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Af Claus Baggersgaard

En 34-årig kemistuderende 
havde gennem to år travlt med 
at fremstille narko i laboratori-
erne på Kemisk Institut på Kø-
benhavns Universitet (KU) i 
stedet for at passe sine studier.

Ifølge politiets sigtelse pro-
ducerede han 480 gram af 
stoffet methamfetamin der 
regnes blandt de farligste typer 
narkotika. 
 Ved ransagningen af den ke-
mistuderendes lejlighed på Ve-
sterbro fandt narkobetjentene 
udover 14,6 gram methamfe-
tamin 500 ml af stoffet GHB 
der også går under navnet ’fan-
tasy’. Det er en væske der 
blandt andet bruges blandt un-
ge i diskoteksmiljøet. Manden 
var ved anholdelsen på bopæ-
len den 14. april klokken 22.13 
også i besiddelse af 40 ml af 
stoffet STP der også kaldes ’fly-
dende LSD’.

Den 34-årige der har været 
bachelor-studerende på kemi 
siden 2005, erklærede sig del-
vist skyldig i narkosigtelserne 
ved det lukkede grundlovsfor-
hør.

Det forlyder ikke hvordan 
politiet kom på sporet af ham, 

kemistuderende lavede 
narko på instituttet
Ifølge politiets sigtelse fremstillede den 34-årige gennem to år ulovlige 

stoffer i laboratorierne på Kemisk Institut

men den 34-årige havde en 
profil på Facebook hvor han 
kaldte sig ’Mad Scientist (gal 
videnskabsmand, red.)  

kunne komme og gå
Ifølge Mikael Bols, institutle-
der på Kemisk Institut, har po-
litiet været på instituttet for at 
give en kort orientering og ran-
sage sigtedes skab dog uden at 
finde yderligere belastende 
materiale.

Den 34-årige var ved siden 
af studierne ansat som instruk-
tor og havde blandt andet til 
opgave at tage sig af besøgen-
de gymnasieklasser når de 
skulle stifte bekendtskab med 
kemistudiet. Han har derfor 
haft et elektronisk nøglekort til 
yderdørene i H.C. Ørsted kom-
plekset og nøgler til laboratori-
er. Han har derfor kunnet 
komme og gå udenfor institut-
tets normale åbningstid som 
det passede ham. 

»En lektor har vurderet ham 
til at være faglig dygtig og til at 
stole på. Det er meget vanske-
ligt at undgå at enkeltpersoner 
begår kriminalitet hvis der er 
tale om folk man har tillid til,« 
siger Mikael Bols.

Han oplyser at man ikke har 
tjekket den 34-åriges straffeat-
test ved ansættelsen som in-
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Filmpriser på Nat
LEVENDE BILLEDER – I kampen for at gafle studerende har Det Naturvidenskabelige Fakultet af-

holdt filmkonkurrence. De indsendte film har skullet skildre livet for naturfaglige studerende på en 

underholdende måde, og resultatet er en byge af inspirerede indlæg fra nørder, entusiaster og cine-

aster. Vinderduo Anders Jon Petersen og Hannes Jacobsen ophæver i deres film de naturlove der for-

hindrer os i at svæve, gå på vandet eller tisse på samme måde som det modsatte køn. For deres an-

strengelser scorer de et gavekort på 15.000 kroner. Og Nat får en reklamefilm i professionel kvalitet til 

foræringspris. Adskillige af bidragene er seværdige. Find dem på www.science.ku.dk/film.

Jeg kopierer 
– ergo er jeg
PLAGIERING – Unge deler i dag ikke bare musik, 

film og festbilleder, men også skriftlige opgaver. 

Faktisk er problemerne med plagiering så store at 

uddannelsesinstitutionerne ikke ved hvad de skal 

stille op. Formand for Danske Universiteter, SDU-

rektor Jens Oddershede, fremhæver over for dag-

bladet Information at plagieringen ikke blot deva-

luerer værdien af de studerendes uddannelse, 

men også underminerer hele den akademiske 

praksis. Også Københavns Universitet, Århus Han-

delshøjskole og RUC bekræfter at plagieringsfæ-

nomenet er i klar vækst, men man er på universi-

teterne samtidig klar over at det stadig kun er 

promiller der opdages i snyderiet. Ifølge Karin Le-

vinsen, lektor i universitetspædagogik, forstår un-

derviserne slet ikke omfanget af de unges plagie-

ringspraksis. Samtidig kan de unge have svært ved 

at forstå hvor grænsen går. Og netop derfor lig-

ger der et stort pædagogisk arbejde i at gøre de 

studerende opmærksomme på reglerne for ek-

sempelvis god citatskik, ligesom man på universi-

teterne bør satse på at undervise i det man kalder 

den digitale dannelse.

struktor, for det er der ikke 
praksis for når man ansætter 
kemikere. Instituttet ansætter 
også professorer og lektorer 
uden at forlange at se straffeat-
test, og det har aldrig forårsa-
get problemer.  

Institutlederen tilføjer at det 
ikke er unormalt at de stude-
rende har udvidet adgang til 
faciliteterne når de når længe-
re i deres studieforløb og skal 
arbejde mere selvstændigt. For 
eksempel har specialestude-
rende et nøglekort.

Ledelsen på instituttet vil nu 
overveje om det er muligt at 
stramme op på procedurerne 
og begrænse antallet af perso-
ner med nøgler og adgang til 
kemikalier. De store kemilagre 
er allerede aflåst.

Mikael Bols mener dog ikke 
at strammere regler ville have 
forhindret den 34-årige i sit 
forehavende da fremstillingen 
af methamfetamin kræver ret 
simple stoffer som han kunne 
skaffe andre steder end på in-
stituttet.  

Strammer op
Jørgen Stage Johansen, ar-
bejdsmiljøleder på Det Farma-
ceutiske Fakultet (Farma), er 
projektleder for projektet ’Sik-
ker kemi på KU’ der har til for-

NotER

mål at få bedre styr på de utal-
lige kemikalier på universitet 
hvoraf en del kan misbruges til 
narkofremstilling, til forgift-
ning eller terrorformål. Han er 
enig i at det er umuligt at sikre 
sig 100 procent. 

»På Farma har vi taget flere 
initiativer som skal mindske ri-
sikoen for misbrug. Speciale-
studerende skal underskrive 
retningslinjer ved start på in-
stitutterne, og på en del af ke-
mikalielagrene er der nu in-
stalleret elektronisk adgangs-
kontrol. Helt at undgå sager 
som den aktuelle er dog næppe 
realistisk – det ligger i sagens 
natur at når universitetet ud-
danner kemikere, kan de også 
komme til at omgås kemikalier 
med misbrugspotentiale,« si-
ger han.

Jørgen Stage Johansen tilfø-
jer at første fase af projekt ’Sik-
ker kemi’ hvor man registrere-
de alle kemikalier, er ved at 
blive rundet af. Anden fase 
skal blandt andet sikre bedre 
opbevaringsforhold og ansvar 
for lagerstyring. Kemikalielo-
ven er for nylig ændret så Mil-

jøstyrelsen allerede kan stille 
en række nye krav til opbeva-
ring af giftmærkede stoffer, og 
han forventer at adgangskon-
trol for nogle kemikalier bliver 
obligatorisk i forbindelse med 
ændret lovgivning. 

Nej til øget kontrol
Ifølge kemistuderende Lisbeth 
Tavs Thomsen har Kemisk Fag-
råd vedtaget en fælles udtalel-
se. Hun understreger at de alle 
er kede af sagen da det sætter 
både instituttet og de stude-
rende i et dårligt lys og kan få 
omfattende konsekvenser for 
alle de seriøse og lovlydige stu-
derende. 

»Vi studerende mener ikke 
at en generelt skærpet adgang 
til kemikalier er en holdbar 
løsning da dette vil medføre 
urimelige praktiske og bureau-
kratiske byrder med deraf føl-
gende hindringer af både stu-
dier og forskning på Instituttet. 
Den bedste løsning består af en 
fortsat kritisk vurdering af 
hvilke personer der har adgang 
til hvilke kemikalier, samt en 
fokuseret indsats der skal sikre 

at de studerende alle lever op 
til og støtter de etiske retnings-
linjer som instituttet står for,« 
skriver fagrådet.

bortvisning op til rektor
Ifølge Jasper Steen Winkel, 
kommunikationschef på KU, er 
det ikke besluttet om sagen får 
konsekvenser for den kemistu-
derendes videre studier.

Ifølge KU’s ordensregler er 
det institutlederen der foreta-
ger den indledende undersø-
gelse i en disciplinærsag. Hvis 
institutlederen derefter mener 
at den studerende har begået 
en grov forseelse, afgiver han 
en indstilling til dekanen som 
igen laver en indstilling til rek-
tor. Rektor er dog ikke bundet 
af dekanens indstilling og kan 
på egen hånd beslutte at bort-
vise en studerende.

»Rektor må således afvente 
en redegørelse fra fakultetet. 
Samtidig kan universitetet 
næppe reagere før vedkom-
mende er kendt skyldig,« siger 
Jasper Steen Winkel.

clba@adm.ku.dk

Ukontrolleret indvan-
dring af studerende
REJSELYST – De danske universiteter tager imod 

flere studerende fra udlandet end vi selv sender af 

sted. Det viser ny statistik fra Videnskabsministeri-

et. Opgørelsen afslører også at Københavns Uni-

versitet ligger i den halvtunge ende når det gæl-

der rejselyst, både for egne studerende og tilrej-

sende – i 2007-2008 rejste knap 1000 af KU’s 

38.000 studerende (2,6 procent) ud i verden for at 

læse, mens 1.500 (3,8 procent) drog hertil. Mest 

glade for at rejse til udlandet er Handelshøjsko-

lens studenterbefolkning idet 7,4 procent læste i 

udlandet, mens Danmarks Tekniske Universitet er 

langt dygtigst til at tiltrække udenlandske hjerner 

– hele 12,8 procent. Den største koncentration af 

hjemmefødninge findes i IT-Universitetets rækker. 

Her foretrækker de studerende næsten uden und-

tagelse at blive foran nationens egne computer-

skærme. Måske mødes de it-studerende på Skype?

Kilde: Videnskabsministeriet.
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Multimedieskat  
rammer universiteter
SKAT – Ansatte på Københavns Universitet 

ser ud til at blive ramt af den nye multimedieskat 

som regeringen vil indføre med støtte fra Dansk 

Folkeparti. Ifølge aftalen bliver det skattepligtige 

beløb 3.000 kroner. Det betyder at ansatte der ik-

ke betaler topskat, reelt vil skulle betale cirka 

1.225 kroner i skat om året for at have privat rå-

dighed over en computer, bredbånd eller telefon. 

En ansat der betaler topskat skal af med knap 

1.700 kroner årligt. De Konservatives skatteordfø-

rer Mike Legarth bekræfter over for Forskerforum 

at det også vil ramme forskere og universitetslæ-

rere der til tider arbejder hjemme eller rejser i for-

bindelse med arbejdet, og derfor har en computer 

stillet til rådighed. Det spiller ingen rolle at hjem-

mearbejde er en del af deres arbejdsforpligtelse 

eller om de i forvejen har egenbetalt computer og 

internet.

Forligspartierne har præciseret rådighedsbegrebet 

så der tages hensyn til visse grupper med særlige 

forhold. Det betyder at for eksempel hjemmehjæl-

pere med udleverede mobiltelefoner/PDA-telefo-

ner ikke bliver beskattet. Personer, eksempelvis 

folkeskolelærere, der lejlighedsvis låner IT udstyr 

med hjem, bliver heller ikke omfattet og de frivilli-

ge ulønnede slipper også.

Enighed om fordeling 
af basismidler
BEVILLINGER – Danske Universiteter er blevet 

enige om en hvad de kalder ’en enkel og robust 

model’ for den fremtidige fordeling af basismid-

lerne til forskning. Modellen er en variant af den 

hidtil kendte 50-40-10-model (uddannelse, forsk-

ning og ph.d.-uddannelse), men hvor måling af 

forskningskvalitet og forskningsomfang gennem 

en bibliometrisk indikator (antal point fra optæl-

ling af publikationer) kommer til at fylde relativt 

meget. Der er skåret fem procent af uddannelses-

vægten som i stedet er givet til forskningsvægten 

i forhold til den nuværende model. Det burde væ-

re en fordel for Københavns Universitet.

Universiteterne foreslår at bibliometrien med ti-

den skal fylde næsten halvdelen af forskningsde-

len, men de vil dog kun have den til at udgøre en 

andel på 10 procent fra starten. Modellen skal ik-

ke pille ved den eksisterende fordeling af basis-

midler mellem universiteterne, men kun benyttes 

til at fordele nye midler. Den kan altså komme i 

spil når de resterende to milliarder kroner i globa-

liseringspuljen skal fordeles i 2010. 

Se modellen på http://dkuni.dk

Spørg på  
esperanto
UVIDENHED – Spørgsmål kan irritere som en 

væmmelig kløe. Hvorfor er vinflasker som regel 

grønne? Hvis man ikke ved det, og hvis man ik-

ke ved hvem man skal spørge, kan uvisheden 

ødelægge en hel dag. Måske kan avanceret 

matematik hjælpe os her. Esben Bistrup Halvor-

sen er ph.d. i netop matematik fra Københavns 

Universitet. Sammen med sin makker, cand.

scient. Rasmus Resen Amossen, har han udvik-

let Kuneco, en netbaseret svartjeneste der skal 

give os alle sammen mulighed for at få besva-

ret de spørgsmål vi hver især roder med. Kune-

co er esperanto for fællesskab, forklarer Esben. 

I modsætning til andre lignende nettjenester 

hvor spørgsmålene har det med at ligge og ro-

de som sammenfiltret spaghetti, forbinder ma-

tematikken bag Kuneco spørger og svarer på 

en intelligent måde.

Tjenesten åbnede 28. april på kuneco.dk.

FiolbibliotEkEt

Af Christoffer Zieler

Universitetets ledelse har valgt 
at markere denne dag på stil-
færdig vis ved ikke at gøre op-
mærksom på den overhovedet.

Måske fordi onsdag den 8. 
april ikke vil gå over i historien 
som en særlig mindeværdig 
dag. Som nedskydningen af 
det sidste næsehorn i et vildnis 
udlagt til storcenter markerer 
lukningen af det historiske bib-
liotek i Fiolstræde at frem-
skridtet – i dette tilfælde djøfi-
seringen – sletter fortidens 
spor.

Hjemmelavet reception
Der er flyttekasser i den smuk-
ke søjlehal. Malerier i lofterne 
og en glasmosaik i rosetform 
skyldes ikke at den 148 år 
gamle bygning er en transfor-
meret kirke. Huset her er fra 
begyndelsen tænkt som biblio-

tek. Faktisk er det resultatet af 
Danmarks første arkitektkon-
kurrence da 1800-tallets for-
skere fik brug for at kunne stu-
dere hinandens værker i prak-
tiske omgivelser. 

Universitetets ledelse har ik-
ke bekostet en reception i an-
ledning af lukningen, så de an-
satte har selv arrangeret kage 
og vin ligesom de i løbet af da-
gen har trakteret lånere og an-
dre gæster med kaffe. En min-
dre skare af mennesker, for-
trinsvis fra biblioteksverdenen, 
hænger med skuffen over pa-
pirdugen. Deres lavmælte 
summen støjer formentlig me-
re end husets brugere gennem 
halvandet århundrede.

Bodil Koch har arbejdet på 
biblioteket i 45 år. Hun be-
gyndte som elev og lukker byg-
ningen som førstebibliotekar 
og daglig leder. En vemodig 

dag, selvsagt, men Bodil tager 
det pænt.

»Det har været en dejlig dag. 
Vi har haft masser af lånere, og 
borgere som aldrig før havde 
været her, eller som husker 
stedet fra deres ungdom, har 
kigget forbi.«  

Meget tyder på at det var 
sidste udkald. Fiolbibliotekets 
fremtid er ikke endeligt afkla-
ret, men offentligheden får ik-
ke længere adgang. En del af 
bygningen skal bruges til ad-
ministration for Københavns 
Universitet mens søjlehallen 
skal omdannes til speciale- og 
ph.d.-pladser. Lokalet med de 
islandske håndskrifter skal 
bygges om til toiletter.

Forældet eller kostelig 
perle
Universitetsbibliotekar og vice-
direktør Michael Cotta-Schøn-

berg begræder ikke lukningen 
af Fiolbiblioteket. Han mener 
at bygningen som bibliotek be-
tragtet er forældet og fortæller 
at arbejdsforholdene ikke har 
været de bedste for stedets an-
satte.

Førstebibliotekar Bodil Koch 
indskyder at sygefraværet sid-
ste år var mikroskopiske 0,3 
procent. Folk kunne lide at væ-
re på arbejde i huset.

Michael Cotta-Schønberg 
anlægger det lange perspektiv 
og påpeger at Fiolbiblioteket 
faktisk kun har huset Køben-
havns Universitetsbibliotek i 
en begrænset del af den hæ-
derkronede institutions leve-
tid. 

»Før bygningen blev indviet i 
1861, sad man i 200 år i Trini-
tatis, med adgang fra Runde-
tårn, og før den tid blandt andet 
i et kapel ved Vor Frue Kirke.« 

biblioteks- 
begravelse
Trods folkets og eksperternes pro-

tester er universitetsbiblioteket i  

Fiolstræde fra 1861 nu blevet luk-

ket. Ku nedlægger en kulturinsti-

tution for at skaffe plads til admi-

nistration og specialestuderende 

På NAZiJAGt – Cecilie Kofoed, stud.jur., strækker sig for at finde de 

bøger hun skal studere til sin bacheloropgave i folkeret om sagen mod 

supernazisten Adolf Eichmann.

DEN SiDStE låNER – Rafael M. Silva har næsten dagligt benyt-

tet biblioteket i sine studier af religiøs fænomenologi og fransk mid-

delalderlitteratur. Han bliver æret som Fiolbibliotekets sidste låner.
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Universitetsbibliotekaren 
gør opmærksom på at Det Kon-
gelige Bibliotek forsøger at til-
byde sine brugere forskelligar-
tede sale og faciliteter så en-
hver kan finde sin yndlingslo-
kalitet. Mest benyttet er den 
moderne Læsesal Øst på Den 
Sorte Diamant. 

»Men hvis man gerne vil læ-
se i et 1800-talsmiljø,« fortsæt-
ter han, »så er der Læsesal 
Nord på det gamle Kongelige 
Bibliotek.« 

En skændsel
»Lukningen er en skændsel,« 
mener arkitekturprofessor 
Gregers Algreen-Ussing. Han 
er blandt de mange – Facebook 
samlede hurtigt over 10.000 
protester – som forgæves har 
bekæmpet lukningen, og han 
har nu påtaget sig at sikre Fiol-
bibliotekets efterliv i en bog. 

Han mener at lukningen er 
dårligt begrundet, ikke mindst 
i lyset af at Fiolbiblioteket i 
1997 gennemgik en moderni-
sering til 20 millioner kroner. 
Det Kongelige Biblioteks chef 
udtalte ved den lejlighed at 
stedet var »den fornemste per-
le i vor biblioteksarkitektoni-
ske kulturarv,« fortæller Al-
green-Ussing. 

»Biblioteket er reelt, i sin 
funktion, 12 år gammelt,« me-
ner han. 

Biblioteket lukker om 10 mi-
nutter, forkynder højttaler-
stemmen tørt, og fortsætter: 

»Computerne bliver lukket 
ned, og det bliver desværre 
sidste gang i 148 år.«

chz@adm.ku.dk
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der, mens andre steder stadig 
er ved at starte.« 

Han mener at modellen med 
centrale studienævn har man-
ge fordele: 

»Vores studienævn er meget 
stærke til at forholde sig til 
spørgsmål som går på tværs af 
de enkelte fag og kan sammen-
tænke uddannelserne.« 

Formanden for kandidatstu-
dienævnet bakker prodekanen 
op: 

»Strukturen har klare forde-
le, men der er selvfølgelig også 
ulemper. En af dem er at de 
studerendes indflydelse er ble-
vet svækket i yderste led. Men 
jeg synes vi har en god dialog 
med dekanatet om hvordan vi 
kan sikre studenterindflydel-
sen bedre.« 

Mikkel Schou-Nielsen mener 
ikke problemet kan løses inden 
for den nuværende struktur: 

»Det er en del-og-hersk mo-
del hvor ansvaret for beslut-
ningerne skubbes rundt. Vi er 
et stærkt fagråd som traditio-
nelt har haft stor indflydelse, 
men nu føler vi os magtesløse. 
Hvordan er det så ikke på de 
fag hvor de studerende ikke er 
så godt organiseret?« 

Universitetsavisen at de talte 
imod beslutningen. De er i øv-
rigt de eneste medlemmer af 
studienævnet som kommer fra 
Fysik.

Uenighed om demokratisk 
struktur

De studerende i Fysisk Fag-
råd mener at det er selve stu-
dienævnsstrukturen på Nat 
som den er gal med: 

»Antallet af studenterrepræ-
sentanter er gået kraftigt ned, 
og i praksis er det blevet til at 
studielederens indstillinger af-
gør alle faglige spørgsmål. Stu-
dienævnet sidder bare og gum-
mistempler,« mener studenter-
talsmand Mikkel Schou Niel-
sen. Både han og Pil Saug-
mann foretrækker den gamle 
model med et studienævn for 
hvert fag. 

Prodekan Henrik Busch, som 
var med til at indføre den nye 
studienævnsstruktur, mener 
derimod at den fungerer godt: 

»Selvom antallet af studen-
terrepræsentanter i studienæv-
nene er mindsket, betyder det 
ikke nødvendigvis at indflydel-
sen er mindre. Vi har oprettet 
undervisningsudvalg ved vores 
ni institutter netop for at ind-
drage studerende og ansatte. 
Det fungerer godt nogle ste-

ikke blevet inddraget, og det 
har resulteret i en kraftig reak-
tion fra det geofysiske miljø 
uden for universitetet,« siger 
Karsten Flensberg. 

De fysikstuderendes tals-
mand, Mikkel Schou Nielsen, 
siger derimod at han ikke blev 
konsulteret. 

»Jeg tog selv kontakt til pro-
dekan og studienævn da jeg 
hørte snak om sagen omkring 
årsskiftet. Jeg gjorde dem op-
mærksom på at jeg ikke var 
blevet hørt, og at jeg i øvrigt 
tog afstand fra forslaget,« for-
tæller han. 

Kandidatstudienævnet be-
sluttede alligevel på et møde i 
starten af marts at bakke op 
om dekanatets forslag. Studie-
nævnsformand Ole Hamme-
rich, som til daglig er kemiker, 
forklarer: 

»I sidste ende er det dekana-
tets beslutning, men i studie-
nævnet støtter vi forslaget. Jeg 
syntes diskussionen var færdig 
fordi et stort flertal i studie-
nævnet bakkede op om forsla-
get. Så vidste vi jo godt at Fy-
sisk Fagråd ikke var enig med 
os.« 

To af studienævnets med-
lemmer, astronomistuderende 
Jesper Skottfelt og geofysiker 
Aksel Walløe, har udtalt til 

te formål har ledelsen udpeget 
såkaldte studieledere på insti-
tutniveau, og de studerende 
har tilsvarende udpeget stu-
dentertalsmænd. Deres indstil-
linger udgør et vigtigt grund-
lag for studienævnets beslut-
ninger vedrørende de enkelte 
fagområder. 

Samtidig har alle institutter 
fået et undervisningsudvalg 
hvor både ansatte og studeren-
de er repræsenteret. Her findes 
altså et forum hvor fysikere 
kan mødes med andre fysikere 
og diskutere faglige spørgsmål. 

Studentertalsmand ikke 
inddraget
I den konkrete sag har studie-
leder på Fysik Karsten Flens-
berg været inde over sagen, og 
efter af have vendt spørgsmå-
let med kollegaer og studeren-
de på instituttet mente han at 
det var en udmærket idé. Han 
mener at det er ledelsens an-
svar at opsøge den nødvendige 
rådgivning: 

»Beslutningsstrukturen er 
god når vi skal tage mindre be-
slutninger, men netop ved 
større sager som denne hvor 
der er mange faglige følelser i 
spil, bør fakultets ledelse opsø-
ge rådgivning fra mange ste-
der. Aftagerne er for eksempel 

faglige spørgsmål, og hverken 
vi som studerende eller andre 
faglige miljøer er blevet kon-
sulteret. Vi har først kunnet 
rette henvendelse til prodeka-
nen da vi selv opdagede sagen. 
Og på det tidspunkt var beslut-
ningen stort set allerede truf-
fet,« siger Pil Saugmann og til-
føjer: 

»Det er en jungle. Ansvaret 
for høringsprocessen bliver 
skubbet rundt mellem dekan, 
studienævn og institutniveau.« 

Få studienævn
Man skal holde tungen lige i 
munden for at følge debatten 
på Nat. Med til historien hører 
at dekanatet for et par år siden 
omlagde strukturen for studie-
nævnene. 

Tidligere havde man et stu-
dienævn for hvert fag hvor bå-
de studerende og undervisere 
fra det pågældende fag var re-
præsenteret. Med den nye mo-
del findes kun to studienævn – 
det ene dækker alle bachelor-
uddannelser, og det andet 
dækker alle kandidatuddan-
nelser. 

Det betyder selvsagt at kun 
nogle fag er repræsenteret. 
Studienævnene træffer formelt 
beslutninger om studieordnin-
ger – altså hvordan de enkelte 
uddannelser skal skrues sam-
men. 

Det hører med til modellen 
at en forsker og en studerende 
fra den berørte uddannelse 
skal inddrages ved beslutnin-
ger om et specifikt fag. Til det-

DEMokRAti

Af Stine Maiken Brix

Det syder og bobler på Det Na-
turvidenskabelige Fakultet 
(Nat). Ikke bare som sædvan-
ligt i kogekolber med selvly-
sende væsker. Fysisk Fagråd er 
edderspændte over at dekana-
tet på Nat har sat sig spidsen 
for en revision af uddannelser-
ne som indebærer at Astrono-
mi, Geofysik og Biofysik lukkes 
som selvstædige uddannelser 
til fordel for specialiserings-
kurser under en samlet fysik-
uddannelse. 

Pil Saugmann fra Fysisk Fag-
råd siger: 

»Vi er slet ikke blevet hørt i 
sagen. Hele beslutningsproces-
sen har været under al kritik 
med korte og uklare tidsfri-
ster.« 

Det billede kan prodekan for 
uddannelse Henrik Busch ikke 
genkende: 

»Vi har haft en løbende dia-
log med studienævnet hvor bå-
de de studerende og ansatte er 
repræsenteret, om revisionen 
af uddannelserne siden sidste 
efterår. Derudover har vi snak-
ket med både institutleder og 
studieleder fra Fysik. Men re-
aktionen fra de studerende un-
derstreger at vi skal have stor 
fokus på at inddrage studeren-
de i beslutningsprocesserne.« 

Det er slet ikke tilstrække-
ligt, mener de studerende: 

»Studienævnet har besluttet 
at de ikke kan tage stilling til 

Fysik-
studerende
koger

Dekanatets beslutning om at  
nedlægge Astronomi, Geofysik og  
Biofysik som selvstændige uddan-
nelser møder voldsom kritik fra de 
fysikstuderende. Prodekan mener 
at både studerende og forskere er 
blevet inddraget 
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bedt om råd og vejledning. Det 
betyder at konflikterne optrap-
pes og ender med at blive me-
get personlige,« siger hun.

Få henvendelser
KU indgik ved årsskiftet en af-
tale med firmaet Prescriba, der 
tilbyder sundhedsløsninger til 
private og offentlige institutio-
ner, om psykologisk rådgiv-
ning til medarbejderne på KU. 
Der kan bevilges hjælp i forbin-
delse med arbejdsmiljøproble-
mer som mobning, men også 
ved skilsmisse, alkoholproble-
mer, rod i privatøkonomien el-
ler dødsfald i den nærmeste fa-
milie kan medarbejdere hente 
professionel rådgivning.
 Ifølge Ingrid Skovsmose Jen-
sen, sektionsleder for arbejds-
miljøafdelingen, bliver det ikke 
registreret hvor mange hen-
vendelser der omhandler psy-
kiske problemer i forbindelse 
med mobning, men i alt 93 
medarbejdere har henvendt sig 
til Prescriba i årets første kvar-
tal. Syv henvendelser drejede 
sig om samarbejdsproblemer 
på arbejdspladsen.
 »Ordningen bliver brugt, 
men omfanget er ikke vold-
somt,« siger hun.   

clba@adm.ku.dk

Læs også rektoratets indlæg i 
debatten i KUmmentaren på 
bagsiden af 2. sektion.

stresstilstand, og de bliver ud-
stødt til sidst. De fortæller at 
de lider af søvnbesvær, bliver 
irritable, mister koncentrati-
onsevnen, får ondt i maven og 
mangler energi til at udføre 
deres arbejde. I de mest grelle 
tilfælde kan det ende med 
posttraumatisk stresssyndrom 
som kendes fra folk med 
krigstraumer,« siger hun.

Af de cirka 1.900 medarbej-
dere der har udfyldt spørge-
skemaet på de fire fakulteter, 
svarer 20 at de enten bliver 
mobbet dagligt eller ugentligt.
 Ifølge Annie Høgh er det vig-
tigt at tale åbent om normerne 
og værdierne på arbejdsplad-
sen hvis man skal løse proble-
met. Det er også en god ide at 
udforme en politik på området 
for at skabe debat og sende et 
signal om at det er en uaccep-
tabel opførsel. Og så skal der 
være en neutral enhed internt i 
organisationen hvor medarbej-
dere kan gå hen og få råd og 
vejledning, eksempelvis en 
HR-afdeling.

Annie Høgh anbefaler ligele-
des at lederne kommer på et 
kursus i at håndtere konflikter.

»Mobning udspringer ofte af 
konflikter der ikke bliver løst 
ordentligt. Mange ledere har 
en berøringsangst over for at 
blande sig i konflikter mellem 
medarbejderne, og de ved ikke 
hvad de skal gøre når de bliver 

gelsen af en mobbepolitik og 
en handleplan.
 Niels Balslev Wendelboe 
mener at det vil være en fejl 
kun at gøre problemet til et 
spørgsmål om dårlig ledelse.
 »Det føles lige slemt for ofret 
uanset hvem der står bag. Det 
vigtigste er at vi nu entydigt 
melder ud at al adfærd der op-
leves som krænkende, skal 
stoppes,« siger HR-vicedirektø-
ren.
 Han tilføjer at KU allerede 
har igangsat et obligatorisk le-
delsesudviklingsprogram for 
alle ledere hvor især persona-
leledelse fylder meget.

Ender med udstødelse
Seniorforsker Annie Høgh har 
været forskningsleder på ’Pro-
jekt Mobning og chikane på ar-
bejdspladsen’ under Det Natio-
nale Forskningscenter for Ar-
bejdsmiljø og er nu ansat ved 
Institut for Psykologi på KU.
 Hun skelner mellem mob-
ning der foregår en gang imel-
lem, dagligt og ugentligt. 
Forskningsresultaterne viser 
nemlig at specielt hyppig mob-
ning kan have alvorlige hel-
bredsmæssige konsekvenser. 
De der bliver mobbet af og til, 
kan også få stressreaktioner, 
men ikke i samme omfang som 
det er tilfældet ved den hyppi-
ge mobning.
 »Folk ender i en kronisk 

nerne på Det Samfundsviden-
skabelige Fakultet og Det Far-
maceutiske Fakultet. Udvalget 
skal komme med konkrete for-
slag til hvordan KU løser mob-
be-problematikken.

opgør med mobbekultur
Poul Erik Krogshave, næstfor-
mand for HSU, opfordrer til at 
mobning fra både ledere og 
kolleger stoppes, og han er 
enig i at en fælles indsats er 
nødvendig.
 »KU er en arbejdsplads hvor 
det er naturligt at forholde sig 
kritisk, men det må aldrig ud-
arte til chikane. Der eksisterer 
en mobbekultur på KU som vi 
skal have gjort op med. Vi kan 
godt tillade os at kræve at man 
undgår en negativ omgangsto-
ne med en medarbejderstab og 
ledelse på så højt et intelli-
gensniveau,« siger han.

Poul Erik Krogshave er sær-
lig fortørnet over at næsten 40 
procent af medarbejderne der 
har svaret at de bliver mobbet, 
har angivet at en leder står bag 
chikanerierne.
 »Det her er også et spørgs-
mål om dårlig ledelse, for det 
er ti gange værre når det er en 
leder der mobber. Det sender 
et signal om at det er ok, og at 
ofret hellere må holde mund,« 
siger Poul Erik Krogshave.
 Han forventer at udvalgsar-
bejdet munder ud i udfærdi-

ARbEJDSMilJø

Af Claus Baggersgaard

Tonen kan være hård og 
ubarmhjertig blandt medarbej-
derne og mellem lederne og de 
ansatte på Københavns Univer-
sitet (KU). Så hård at det ender 
i ren mobning og chikane. En 
ny arbejdspladsvurdering viser 
at cirka ti procent af medarbej-
derne bliver mobbet. Omkring 
80 procent af dem bliver mob-
bet af en kollega og godt 40 
procent af en leder.

Arbejdspladsvurderingerne 
er nu færdige på fire ud af de i 
alt otte fakulteter, men Niels 
Balslev Wendelboe, vicedirek-
tør for HR & Organisation på 
KU, har ikke tænkt sig at vente 
på de resterende resultater in-
den der sættes ind.

»Vi kan ikke fortsætte med 
at lade som om at mobning ik-
ke er et problem. Det kan ikke 
være rigtigt at der skal være 
medarbejdere der mistrives 
når det har så enorme person-
lige konsekvenser for den en-
kelte og for KU. Det skal stop-
pes nu,« siger Niels Balslev 
Wendelboe.

Hovedsamarbejdsudvalget 
(HSU) har derfor besluttet at 
nedsætte et underudvalg med 
seks repræsentanter for med-
arbejderne samt to medlem-
mer fra ledelsen, nemlig deka-
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Procentvis andel af respondenterne der har svaret at de bliver mobbet, samt angivelse af hvem krænkerne er.

Fakultet Teologi Humaniora Naturvidenskab Samfundsvidenskab KU totalt Danmark

 Mobning i alt 14 % 10,9 % 9,0 % 8,2 % 9,5 % 8,3 %

 Kollega 57 % 79 % 71 % 87 % 76 % -

 En leder 57 % 32 % 47 % 16 % 37 % -

 Underordnede - 5 % 7 % -  5 % -

 Klienter/kunder/patienter/studerende 14 % 9 % 6 % 13 % 8 % -

En ud af 
ti ansatte 
bliver 
mobbet
Ledelse og medarbejderrepræsen-
tanter er enige om at det skal 
være slut med mobbe-kulturen 
på Københavns universitet
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Ifølge Martin Birger Hjør-
land bliver pladsproblemerne 
løst efter sommerferien når 
Økonomi flytter fra indre by til 
Center for Sundhed og Sam-
fund på det tidligere kommu-
nehospital. Det Juridiske Fa-
kultet skal selv efter planen 
flytte til Amager når KUA2 
sandsynligvis står klar i slut-
ningen af 2011 eller begyndel-
sen af 2012.

Utilfredse studerende
Mattias Jørgensen, formand 
for Studenterrådet på KU, kan 
ikke kommentere de konkrete 
forhold på Jura, men han for-
tæller at mange studerende er 
utilfredse med kvaliteten af 
undervisningen på KU.
 Studenterrådet får ofte hen-
vendelser fra frustrerede stu-
derende fra blandt andet Hu-
maniora der klager over at ha-
ve helt ned til fire ugentlige 
undervisningstimer, alt for sto-
re hold, dårlig vejledning, un-
dervisere med nedsat forbere-
delsestid, og at undervisningen 
ofte varetages af midlertidigt 
ansatte der ikke forsker.
 »Det er svært at se i daglig-
dagen at der skulle være tale 
om forskningsbaseret under-
visning på universitetet. Selv 
når det er en forsker der un-
derviser, oplever vi at der ikke 
er tid til at inddrage nye forsk-

fornuftigt at kommentere hin-
andens opgaver og oplæg, men 
jeg har bare aldrig oplevet 
at det er noget folk gør eller er 
blevet opfordret til af undervi-
seren. I hvert fald ikke på ba-
chelordelen. Det er som regel 
de samme ting som vi stude-
rende ikke forstår eller er i 
tvivl om, og så er det jo netop 
man har brug for en tilbage-
melding fra en underviser som 
ved hvad der er rigtigt,« siger 
hun.   

lider under pladsmangel
Kathrine Wibe fortalte også på 
konferencen at der var kamp 
om pladserne ved holdunder-
visningen blandt andet i faget 
strafferet. 30 studerende var 
indskrevet, og der var 25 plad-
ser i undervisningslokalet.
 »Problemet er altid størst i 
starten af semestret. En del 
dropper jo at komme til under-
visningen når de opdager at de 
risikerer at måtte stå op,« kon-
staterer hun tørt.

Martin Birger Hjørland er-
kender at der er problemer om-
kring studiestart da fakultetet 
har for få og for små lokaler.

»Det har ikke været tilfreds-
stillende, men det er ikke et 
problem vi kan løse med et 
snuptag da vi ikke bare kan 
fremtrylle nye bygninger,« si-
ger han.

løbet af et studieår. Ifølge stu-
dielederen er der blevet rettet 
fire til fem øvelsesopgaver i 
forbindelse med den ordinære 
undervisning. 

»Dette svarer til gennemsnit-
tet på den juridiske bachelor-
uddannelse hvor cirka 25 pro-
cent af de direkte udgifter til 
undervisningen anvendes til at 
rette øvelsesopgaver. Retning 
af øvelsesopgaver har således 
en høj prioritet,« siger Mette 
Hartlev.

Hun oplyser videre at det i 
visse andre fag på den juridi-
ske bachelor- og kandidatud-
dannelse indgår som et led i 
det pædagogiske oplæg at de 
studerende kommenterer 
mundtlige og skriftlige oplæg 
eller retter hinandens opgaver. 
Hun afviser at det går ud over 
kvaliteten.

»Det er min egen erfaring at 
det giver de studerende et væl-
dig fint læringsudbytte ligesom 
det giver dem nogle af de kom-
petencer som det er studiets 
formål at bibringe dem, og 
som det forventes at de me-
strer som færdige kandidater 
på det juridiske arbejdsmar-
ked,« siger studielederen.

Kathrine Wibe fastholder at 
hun ikke har haft mulighed for 
at aflevere fire–fem øvelsesop-
gaver i faget. 

»Jeg er helt enig i at det er 

retter dem, er at gå for vidt. 
Hun mener at det uundgåeligt 
vil få konsekvenser for kvalite-
ten af uddannelsen.

»Det handler ikke kun om at 
have styr på fakta, men også 
om at blive skolet i at skrive på 
en bestemt juridisk måde. Der-
for er det ekstremt vigtigt at få 
en tilbagemelding fra en un-
derviser. Det er jo også en træ-
ning i at gå til eksamen at lave 
gamle eksamensopgaver (øvel-
sesopgaverne, red.), så jeg tror 
at det har betydet at nogle har 
fået en lavere karakter,« siger 
hun.

Pædagogiske grunde
Martin Birger Hjørland, studie-
chef på Det Juridiske Fakultet, 
oplyser at det er korrekt at det 
forekommer at de studerende 
selv må rette deres øvelsesop-
gaver, men han understreger 
at det ikke skyldes sparehen-
syn og at det kun sker i et min-
dre omfang. Desuden mener 
han ikke at det går ud over 
kvaliteten af undervisningen, 
snarere tværtimod, men henvi-
ser til studielederen da han 
kun har det administrative an-
svar for tilrettelæggelsen af 
undervisningen. 
 Studieleder Mette Hartlev 
afviser blankt at der i faget 
ejendomsret kun skulle være 
blevet rettet en enkelt opgave i 

kVAlitEt

Af Claus Baggersgaard

Det kræver selvdisciplin og 
spidse albuer at læse jura på 
Københavns Universitet (KU). 
I nogle fag på bachelordelen 
lyder beskeden fra undervise-
ren nemlig at de studerende 
selv må rette deres øvelsesop-
gaver. Tilmed er der heller ik-
ke altid siddepladser til alle 
der er tilmeldt et hold, og de 
studerende oplever at under-
visningen bliver aflyst uden at 
de kan få erstatningstimer på 
grund af besparelser.

Det fortalte Kathrine Wibe, 
der blev bachelor i januar i år, 
på en konference om den fal-
dende kvalitet af universitets-
uddannelserne arrangeret af 
Akademikernes Centralorgani-
sation og Dansk Industri.
 »Vi fik blandt at vide i faget 
ejendomsret at vi kun kunne få 
rettet en øvelsesopgave i løbet 
af året på grund af besparelser. 
Det er stærkt demotiverende, 
det er mit indtryk at de færre-
ste laver opgaverne når de ved 
at de alligevel ikke bliver ret-
tet,« siger hun.

Kathrine Wibe synes det er 
rimeligt at kræve at de stude-
rende er modne og ansvarlige, 
men at forvente at folk først la-
ver opgaverne og derefter selv 

Jurastuderende  
må rette egne opgaver
Kathrine Wibe kom i centrum på konference om den faldende kvalitet af universitets-
uddannelserne med sin beretning om forholdene på Det Juridiske Fakultet

Universitetsuddannelser på anklagebænken 

Akademikernes Centralorgani-

sation og Dansk Industri havde 

arrangeret retssag for at sætte 

fokus på den faldende uddan-

nelseskvalitet   

træde frem med sin kritik af forholdene på trods 
af at der er mange tegn på en faldende kvalitet. 
Det var derfor nødvendigt at ty til hårdere meto-
der og indkalde tre vidnepaneler med centrale 
aktører fra universitetssektoren og underkaste 
dem en grundig ’afhøring’ om de danske univer-
sitetsuddannelsers tilstand.

»Der er mange indicier på at undervisnings-
kvaliteten viger. Selvfølgelig uddannes der sta-
dig masser af fremragende kandidater, men 
spredningen mellem de bedste og de dårligste 
bliver større, og det er vores fornemmelse at fle-
re og flere studerende bliver hjulpet igennem 
deres kandidatuddannelse så universitetet kan 
få sin taxameterbetaling,« siger Niels Lykke Jen-
sen. 

Han henviser til en analyse lavet af Dansk Ma-
gisterforening, hvor adspurgte undervisere sva-
rer at kvaliteten af kandidaterne falder år for år. 

Systemet er godt nok
Taxametersystemet der betyder at universiteter-
ne får et fast beløb i tilskud fra staten for hver 

studerende der består deres eksamen, har af fle-
re debattører været fremhævet som årsag til den 
faldende kvalitet. Taxametret er i 2009 på 
41.600 kr. per studerende på de humanistiske 
og samfundsvidenskabelige uddannelser, og det 
er for lidt, mener AC, DI og Danske Studerendes 
Fællesråd.
 De indkaldte vidner mente at selve systemet 
er godt nok, men at det trænger til at blive juste-
ret.
 »Det gamle system fra 1960 til 1990 var stift, 
så der skete stort set ingen nyudvikling af ud-
dannelserne. Det nuværende taxametersystem 
belønner innovation og nytænkning, så der bli-
ver skabt nye uddannelser, og nogle bliver også 
nedlagt igen. Det er en naturlig proces som vi 
skal være glade for,« sagde Jens Oddershede, 
rektor på Syddansk Universitet og talsmand for 
Danske Universiteter.

Erhvervsfolk utilfredse
Flere vidner mente at aftagerpanelerne, hvor er-
hvervslivet spørges til råds om uddannelsernes 

relevans, kunne blive et redskab der kan sikre 
uddannelseskvaliteten hvis det udvikles mere 
systematisk på universiteterne. 

Jesper Højbjerg, direktør i kommunikations-
virksomheden Advice var indkaldt som vidne. 
Han oplever som censor at mange af de skriftlige 
opgaver ikke er gode nok. Han mener at de store 
problemer er at de bedste forskere bliver frikøbt 
fra at undervise, at holdene er for store, og at 
universiteterne ikke skaber en sult blandt de stu-
derende efter at blive dygtigere.

Et andet vidne Nicolaj Ejler, underdirektør i 
Rambøll Management, har ansat mere end 100 
kandidater. Også han oplever en tendens til en 
faldende kvalitet.

Han mener at universiteterne mangler vilje til 
at målrette undervisningen erhvervslivets be-
hov, at der er berøringsangst over at gribe ind 
over for dårlige forskere og undervisere, og at 
studiebelastningen er for lav.

»Du kan gå igennem et universitetsstudie 
uden at blive stillet til ansvar for ret meget og 
endda med et rimeligt resultat,« sagde han.

ningsresultater,« siger Mattias 
Jørgensen.
 Han mener at den faldende 
kvalitet dybest set er et spørgs-
mål om at staten giver univer-
siteterne for få ressourcer til 
uddannelse, og han henviser 

kVAlitEt2

Af Claus Baggersgaard

Kandidaterne der bliver udklækket på de 
danske universiteter er ikke gode nok, me-
ner Akademikernes Centralorganisation 
(AC) og Dansk Industri (DI). De to organisa-
tioner havde derfor den 1. april arrangeret 
en retssag hvor universitetsuddannelsernes 
kvalitet var på anklagebænken.    
 Ifølge Niels Lykke Jensen, afdelingschef i 
AC, tør den danske universitetsverden ikke 
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Christian Nissen, formand for bestyrelsen på 
Roskilde Universitet, argumenterede for at en 
højere uddannelseskvalitet kræver mere intensiv 
undervisning på små hold, og han undrede sig 
over at de studerende finder sig i forholdene.

»Det er ikke et tilfælde at der er mindre forsk-
ningsbaseret undervisning på humaniora og 
samfundsvidenskab. Politikerne har simpelthen 
skåret i bevillingerne,« sagde han.  

  
Politisk flertal
Venstres forskningsordfører Malou Aamund 
havde allerede i en avisartikel inden retssagen 
udtalt at taxametersatserne for de humanistiske 
og samfundsfaglige uddannelser skal hæves. 
Hun vil dog afvente en rapport fra konsulentfir-
maet McKinsey som er sat til at lave en økono-
misk udredning, før hun sætter et beløb på.
 Hverken Dansk Folkepartis forskningsordfø-
rer Jesper Langballe eller Socialdemokraternes 
Kirsten Brosbøl kan se noget nyt i Venstres for-
slag. Begge partier kæmpede for et højere taxa-
meter under globaliseringsforhandlingerne i no-

vember sidste år. Kirsten Brosbøl glæder sig 
dog over at regeringen nu har ændret hold-
ning.

clba@adm.ku.dk

vember sidste år. Kirsten Brosbøl glæder sig 
dog over at regeringen nu har ændret hold-
ning.

clba@adm.ku.dk

til at det såkaldte uddannelses-
taxameter er faldet med 15 
procent siden 1994. Det er det 
beløb universiteterne får for 
hver studerende der består ek-
samen. Eksamenerne tælles 
sammen og opgøres i studen-

terårsværk (STÅ) som danner 
det endelige grundlag for stør-
relsen af bevillingen fra staten.      
 Studenterrådsformanden 
mener ligesom Danske Stude-
rendes Fællesråd at taxametret 
skal hæves med 25 procent. 

clba@adm.ku.dk

iNtERN CENSUR – Kathrine 

Wibe finder det demotiverende 

at skulle rette sine egne univer-

sitetsopgaver.

Anklagerne 
mod universitets-
uddannelserne

•  Der er ingen sammenhæng mellem 

udbud og efterspørgsel

•  Universitetsuddannelser sikrer hver-

ken elite eller bredde

•  Danske universitetsuddannelser er for 

ringe 
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KANDIDATUDDANNELSEr | EfTErår 2009

MøD DPU’S 
KANDIDATUDDANNELSER

Uddannelserne er: 

Generel pædagogik

IT-didaktisk design

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk sociologi

Pædagogisk antropologi

Pædagogisk filosofi

Didaktik inden for dansk, matematik, 
materiel kultur og musikpædagogik

The European Masters in Lifelong Learning: 
Policy and Management (MALLL)

DPU holder vidensdage om kandi-
datuddannelser:
I Århus den 12. maj kl. 17.30 
og i København den 14. maj kl. 
17.00.

Kom og få vejledning, svar på dine 
spørgsmål og kvalificér dit valg af 
uddannelse.

Ansøgningsfrist 1. juli 2009

Læs mere om vidensdagene og 
DPU’s kandidatuddannelser inden 
for læring, didaktik og kompe-
tenceudvikling på  
www.dpu.dk/kandidat

Lundbeckfonden vil igen i 2009 uddele en pris til en yngre, dansk forsker 
under 40 år, der har præsteret fremragende forskning inden for sundheds- 
eller naturvidenskaberne. Prisen er en personlig hæderspris på 250.000 kr.

Lundbeckfonden vil ligeledes uddele tre talentpriser til forskere under 30 år, 
som har præsteret særligt lovende forskning inden for sundheds- eller natur-
videnskaberne. Prisen er en personlig hæderspris på 75.000 kr. 

Priserne uddeles på basis af begrundede indstillinger fra ledende forskere ved 
de danske universiteter eller højere læreanstalter.

Indstillinger bedes indsendt via fondens elektroniske ansøgningssystem, som 
findes på www.lundbeckfonden.dk og skal være Lundbeckfonden i hænde 
senest den 15. juni 2009. Tidligere indstillede kandidater kan genindstilles, 
såfremt de fortsat opfylder kriterierne.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til forskningschef, cand. med., Ph.D. 
Anne-Marie Engel.

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

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

Indkaldelse af forslag til kandidater til 
Lundbeckfondens Forskerpris for Yngre Forskere 2009 
og Lundbeckfondens Talentpriser 2009
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des. Han udtrykker velvilje over for besætterne. 
»Jeg håber de får noget ud af det,« siger han. 

Ledelsen på KU har sørget for at åbne adgangs-
vejene til rektoratets kontorer, og portene til 
Munkekælderen, de gamle bespisningslokaler 
under kommunitetsbygningen, bliver gjort til-
gængelige for aktivisterne.
 Snart bakser to unge piger med et pink banner 
der skal fæstnes på murværket. »Hvem er høj?« 
spørger de. De kigger rundt efter Halfdan som 
angiveligt er to meter og seks. Bannere rækker 
snart tunge fra de fleste facader.
 Senere på aftenen har aktivisterne konsolide-
ret sig. Det ser effektivt ud med infostand og en 
kolossal grydefuld vegetarmad med kikærter og 
kartofler. Deltagerne lægger donationer og 
krummer sig sammen over dampende tallerk-
ner. Der er planlagt filmforevisning i Lindegår-
den, men først må de unges pressegruppe kon-
takte medierne for at imødegå en Ritzau-nyhed 
der fremstiller det som om rektor skulle være ta-
get på ferie og at ingen dermed havde ulejlighed 
af aktionen. Ulejlighed bliver der nemlig.

Skærmydsler fra morgenstunden
Dag 2 begynder ellers roligt. En politik om at 
bandlyse alkohol har sendt folk artigt i sovepo-
sen som pinsekristne spejdere på hyttetur. Ved 
7.45-tiden er sovesalene i de fornemme lokaler 
stort set tomme. Nogle kaffekander, en tallerken 
og et par boksershorts trukket ned over hovedet 
på busten af den store matematiker Julius Peter-
sen er eneste spor af de nye beboere. Folk er op-
pe og i gang, klar til at anvende og forsvare de-
res erobrede akademiske frirum.

Universitetet er blokeret, men man tør vel ta-
ge for givet at den frie presse fortsat skal arbejde 
uhindret, også under det nye lederskab? Univer-
sitetsavisens morgenreporter lukker sig i hvert 

ger for eksempel deres angrebspunkt så fotogra-
fer og andet godtfolk kan bringe sig i stilling og 
tage et godt billede. 

»Lad det blive starten på det vildeste oprør 
man har set nogen sinde i Danmark!« råber tale-
ren fra lastvognen, og så sætter flokken – der nu 
tæller et pænt stykke over hundrede mennesker 
– i løb rundt om domkirken båret frem af anlæg-
gets hidsende musik. Menneskemængden ender 
med at se ret imponerende ud da den stormer op 
ad hovedtrappen.

Og vel indenfor, foran gårdspladsens linde-
træ, forklarer to unge kvinder besættelsestrop-
perne hvordan de skal forholde sig i takt med at 
deres aktion ændrer sig fra at være et lidt akavet 
kaffeselskab med KU’s ledelse til at blive en ægte 
ulovlig besættelse af en arbejdsplads. Aktivister-
ne får besked på at ignorere de ansattes bønner 
om at komme på arbejde når blokaden begyn-
der.

»De kan ikke komme ind på deres kontorer. 
De er lakajer for nogle ministerier,« lyder det.

Det er legitimt at blokere ledelsen af KU, me-
ner aktivisterne. 

»Det de sidder og laver, det er udelukkende 
ting der forringer vores uddannelser.«

trætaler og lakajer
Rektor Ralf Hemmingsen, hovedmålet for oven-
nævnte tirade, går hen til lindetræet for at tale 
til sine uindbudte gæster, men han bliver vist 
bort fra talerpladsen. Talskvinde Helga Mathias-
sen, studerende fra RUC, følger dog efter ham 
med ind på kontoret og gør dermed sine egne 
ord om ikke at ville tale med rektor til skamme. 
Lidt efter dukker hun op igen.
 Hvad sagde rektor?

»Årh, en masse pladder.«
 Ralf Hemmingsen referer mødet lidt anderle-

indgået væddemål om demonstrationens stør-
relse. 

»Jeg har satset på at der er 53,« siger kommu-
nikationschef Jasper Steen Winkel. Og sjovt nok 
tæller Universitetsavisen nogle få minutter sene-
re netop 53 aktivister på pladsen. Flere dukker 
op hele tiden. De bliver trakteret med mere høj 
musik og fremråbte paroler fra lastvognens lad 
hvor en lille Honda-generator brummer og læg-
ger strøm til brandtalerne. Kodeord som ’San-
der’ og  ’neoliberalistisk’ fremkalder begejstret 
buhen.

Prorektor Lykke Friis titter ud på forsamlingen 
fra et hjørne af hovedbygningen. Sammen med 
rektor har hun afbrudt et arrangement i Køge og 
lavet hul i kalenderen for at være til stede når 
besætterne angriber. Problemet er at man ikke 
ved hvornår den brølende hob bekvemmer sig til 
at vælte ind. Kommunikationschefen har printet 
demonstranternes program ud som man har 
fundet via et link på Facebook. Han forsøger at 
få bekræftet at tidsplanen holder så rektoratet 
ikke risikerer at spilde tiden. Men måske venter 
rektor og prorektor forgæves under alle omstæn-
digheder.

»Vi er her ikke for at tale med rektor,« siger 
Helga Mathiassen, studerende på RUC og en af 
aktionens talspersoner. 

»Ralf Hemmingsen er ikke vores fjende num-
mer 1, han er jo bare ansat. Men vi mener ikke at 
den nuværende rektor er en legitim leder.« 

Hun uddyber: »Vi åbner i dag et nyt universi-
tet hvor ansatte og studerende bestemmer hvad 
der skal forskes i.«

Velordnet stormløb
I den form for teater som denne varslede besæt-
telsesaktion også er, må besættere og besatte til 
en vis grad arbejde sammen. Aktivisterne udpe-

bESættElSE

Af Christoffer Zieler 

Der er ingen sandsække, og der er heller ingen 
rifler i rektoratets gang. Kort sagt intet der anty-
der at Københavns Universitet (KU) står foran 
en truende invasion og besættelse. Til gengæld 
brygger man kaffe og hælder sukkerknalder og 
evighedsmælk i glasskåle til de ubudne – men 
dog annoncerede – gæster. 

Det er den åbne dørs politik som rektor Mo-
gens Fog brugte med held i 1970 vi her oplever. 
Eller, mere præcist, universitetsledelsen satser 
på at lade dagens demonstranter fra studenter-
bevægelsen Reclaim Your Education føle at de 
løber en åben dør ind. Demonstranterne kom-
mer til at anstrenge sig hvis de skal undgå at bli-
ve kvalt i venlighed.

Eneste tegn på krigsforberedelser denne ons-
dag er et par hærdebrede professionelle sikker-
hedsvagter ved porten ud til Frue Plads. De har 
dog ikke fået besked på at spærre for trafikken, 
men de ser probate ud. Klar til at krølle demon-
stranter sammen hvis det skulle være. 

illegitim rektor
Foran universitetets hovedbygning er aktivister-
ne begyndt at drysse ind. Deres bannere ligger 
endnu slatne og venter, men vintage-hiphop fra 
A Tribe Called Quest buldrer lidt stemning frem 
fra ladet af en spraymalet lastbil. Det er en lidt 
forpjusket flok at se til på den store plads. Til 
gengæld er aktivisternes krav i den tunge ende. 
Erhvervslivet skal ud af KU’s bestyrelse, universi-
tetsdemokratiet genindføres, forsknings- og ak-
tivitetskrav skal skrottes – nå jo, og den liberale 
markedsmodel skal dø.
 I Kommunikationsafdelingen på KU har man 

Frontreportage

Tre dage på  
det parallelle universitet 
Københavns universitetet fik i tre dage en helt ny ledelse. Et par hundrede aktivister besatte  
hovedbygning og rektorat. De indførte rundkredsdemokrati og genbrugsmad, fyrede rektor og bestyrelse  
og afskaffede karakterer. Universitetsavisen fulgte aktionen og skændtes med de unge

libERAliStkANiNER – Besætterne bestormer KU’s hoved-
bygning i hælene på to aktivister forklædt som repræsen-
tanter for markedskræfterne.

REtNiNGSliNJER – Talerne foran lindetræet udstikker den videre slagplan 
efter erobringen af ledelsessekretariatet på Frue Plads.
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er indtruffet (senere på dagen bliver der givet 
fuld adgang til redaktionen). Mødelederne går 
videre med den egentlige dagsorden, orienterin-
gen om hvordan besættelsen skrider frem.
 Det er interessant hvordan en begrænset skare 
af unge i en solbeskinnet universitetsgård på så 
afgørende vis kan ændre ånden på et sted. 
Rundkredsstyringen ligner pludselig den vante 
orden. I denne kontekst er det slet ikke så van-
skeligt at tro på det nye universitets erklæringer 
om at man nu har vedtaget at pensum er afskaf-
fet, afløst af petitum eller selvvalgt litteraturliste 
på alle fag, og at de deltidsansatte får faste kon-
trakter og fuld jobsikkerhed.

Vi er ikke bare imod ting
Den slags erklæringer – der jo i enhver praktisk 
forstand er slag i luften – betyder noget fordi de 
unge viser at der er alternative muligheder, me-
ner Helga Mathiassen. Hun er godt klar over at 
aktivisterne, højt sat, kun udgør hvad der svarer 
til omkring én procent af KU’s studenterbefolk-
ning, men hun tror at man kan nå langt med 
budskaberne alligevel.
 »Det er en positiv aktion. Vi melder krav ud. 
Vi er ikke bare imod ting – vi viser hvad vi er for. 
Vi vil gerne, for nu at være lidt floskelagtig, have 
et universitet der gør verden til et bedre sted.«

Mads Philipsen, RUC-studerende, supplerer: 
»Et begreb som ’demokrati’ er udvandet lidt. Det 
gælder om at vise nogle praktiske eksempler.« 

De to går tilbage for at være med til at vedtage 
flere ting.

fald uantastet ind på redaktionen og brygger 
kaffe. Først da næste medarbejder dukker op, 
bliver der ballade. Han har fået følgeskab af en 
ung kvinde som spærrer øjnene op ved synet af 
en arbejdende redaktion. Avisen skal flyttes, er-
klærer hun, det har man vedtaget. 

Avisen vil have arbejdsro og modsætter sig. 
Hun stormer ud. Et øjeblik senere dukker tre un-
ge fyre op, en lille, en stor og en langhåret. De 
eksemplificerer menneskets kedelige dispone-
ring for aggressiv flokadfærd. Stemningen bliver 
grim. Vil aktivisterne lade sig inspirere af Vladi-
mir Putin i deres forhold til medierne?
 »Vi fører ikke dialog med dig,« bjæffer den 
vredeste og største af de tre. 

»Nu er der ingen der får lov at komme ind og 
hente deres noter og andre ting. Det har du sør-
get for!« De nægter at sige hvem de er.

Klokken 9.30 skal der være plenum-møde for 
aktivisterne. Her kan redaktionen møde op.

Praktisk basisdemokrati 
Og på mødet bliver stemningen mildere. Måske 
fordi alle er gået udenfor. Ordstyrere er to unge 
kvinder med projektleder-myndighed. Debatem-
nerne er berammet til at vare et bestemt antal 
minutter, og tidsplanen bliver fulgt. Omkring 40 
mennesker udgør rundkredsen med enkelte til-
hørere i periferien. Blokadeholdet aflægger rap-
port. 

»Tal ind mod cirklen,« lyder det 1970’er-ag-
tigt. Den frie presse bliver første punkt, og et bu-
reaukratisk sindet segment modsætter sig pres-
sens adgang af administrationstekniske årsager. 
Det fremherskende synspunkt er dog at avisen 
skal have lov at arbejde uhindret. En halv tilla-
delse til at bruge redaktionen bliver resultatet.

For den der er uvant med basisdemokrati, kan 
det være svært at vide præcis hvornår konsensus 

340 meter i fugleflugt fra det nyoprettede univer-

sitet i Ku’s hovedbygning bliver fremtidens viden 

om samfundet skabt på Center for Samfund og 

Sundhed. Var de studerende her interesserede i 

besætterne og deres krav? Universitetsavisen 

spurgte de første fem studerende vi kunne finde

Hvad mener du om aktionen i 
Hovedbygningen?

lise Frikke (tv), Statskundskab, 6. semester.

»Jeg gætter på at det er en protest mod et neoliberalt projekt, markeds-

gørelsen af universitetet.«

Astrid Hald (th), Statskundskab, 6. semester.

»Jeg synes aktionen er sympatisk. Den skal bare ikke ramme undervisnin-

gen som vi har for lidt af i forvejen.«

tine Steenhoff, Psykologi, 2. semester.

»Vi ved ikke meget om det. Jeg har kun lige læst om aktionen i Urban i 

toget. Det er noget med at tage magten over vores uddannelser.«

Peter Fallesen, Sociologi, 8. semester.

»Spørger du om Reclaim Your Education? Det er en udløber af det gam-

le 3 procent-netværk, der handlede om modstand mod besparelser, men 

nu er dagsordenen manglende studenterindflydelse og den markedsgø-

relse af universitetet der umuliggør kritisk forskning.«

lykke Palm, Psykologi, 2. semester.

»Jeg kan godt lide ideen om at det skal være mere nedefra og op på uni. 

Men der kunne godt have været bedre information om aktionen.«

RUNDkREDS – Den hårde kerne af aktivi-
ster lytter til arrangørernes brandtaler i 
rundkreds om lindetræet.

FO
T

O
: 

LI
Z

E
T

T
E

 K
A

B
R

É

>

VoXPoP



10   unIVERSITETSAVISEn 6 ·  2009

Aktivisternes beslutninger

Reclaim Your Educations nye KU vedtog en række beslutninger på 

sine fællesmøder. Her er et mindre udvalg.

•  Fyring af den nuværende bestyrelse og ledelse

•  Afskaffelse af karakterer, pensum og aktivitetskrav

•  Faste stillinger med jobsikkerhed til alle undervisere

•  Bæredygtighed på KU

•  Medindflydelse på nyansættelser for studerende

•  Penge til grundforskning frem for strategiske puljer

•  Genindførelse af gruppeeksamen

Læs også Synspunkt side 19.

Reclaim Your Educations hjemmeside: www.reclaimyoureducation.dk

bygningen?’ Faktisk måtte de gerne være blevet 
lidt mere sure.« 

Han griner. »Men, okay, det er jo det man kal-
der repressiv tolerance.« Andreas mener ikke at 
aktionen skal opfattes som teater. 

»Hvis det er teater, så er det teater der rum-
mer en reel politisk kamp. Vi taler jo faktisk hen 
over hovederne på rektoratet. I sidste ende taler 
vi til Folketinget; Ralf Hemmingsen kan jo ikke 
selv dekretere at han ikke længere skal bestem-
me.«

Om lidt skal aktivisterne i gang med oprydnin-
gen. 

»Det er jo vores universitet,« siger Andreas 
Mulvad. »Der er ingen grund til ikke at passe på 
det,« siger han og tilføjer: 

»Det lød vist lidt helligt.« 

Normalitet
Og efter weekenden er de væk. Folk med slips 
om halsen eller vogne med skrubber og vaske-
klude mellem hænderne, skridter gangene af. 
Og gården er fuld af nedfaldne magnolieblade, 
men renset for bannere. Mandag morgen gen-
indtager rektor Ralf Hemmingsen sit kontor som 
han finder i fin forfatning.

»Selv ville jeg nok have valgt en anden samta-
leform,« siger rektor om besættelsen, »men når 
nu der forelå hvad man kunne kalde en ’ukaldet 
invitation’, ville jeg ikke stå i vejen for de stude-
rende så længe aktionen foregik fredeligt.« 

Ralf Hemmingsen beskriver sit møde med ak-
tivisternes talskvinde, Helga Mathiassen, som en 
’normal samtale’ om afviklingen af aktionen. 

»Vi stillede Munkekælderen til rådighed for 
aktivisterne og fortalte dem at vi ikke ville gribe 
ind hvis tingene foregik i god ro og orden.«

Ralf Hemmingsen ønsker ikke at udtale sig 
hverken for eller imod aktivisternes synspunk-
ter, men han er glad for at se at der et engage-
ment blandt de studerende på landets universi-
teter. 

Aktivismen har været forbi. Den skabte en pa-
rallel virkelighed i tre dage. Tiden og engage-
mentet vil vise om eksperimentet kan blive til 
virkelighed.                                        chz@adm.ku.dk

 Udenfor på Frue Plads sidder de brede sikker-
hedsvagter og slikker sol.

klunset brød og syltetøj
Fredag morgen er helt rolig på Universitetet. De 
ansatte har tilsyneladende accepteret at være 
tvunget til at holde fri i det fabelagtige forårs-
vejr. Så blokadevagterne spiser syltetøjsmadder. 
Brødet ser mistænkelig dyrt og spidsborgerligt 
ud.
 »Vi har skraldet nede ved emmerys,« forklarer 
madholdet. Aktivisterne står, primært af ideolo-
giske årsager, på hovedet i industrisamfundets 
bugnende containere. De redder brugbar mad 
fra at gå til spilde. Man bliver nødt til at teste om 
skralder-ideologien kan bære og bide prøvende i 
en skive. Den fejler ikke spor. Ikke noget man 
kan smage i hvert fald. Aktivisterne har formelt 
vedtaget at universitetet fra nu af er bæredyg-
tigt.

Aktionen slutter klokken 12, for aktivisterne 
skal snart videre til Bruxelles for at demonstrere 
sammen med studerende fra 31 lande mod den 
Bologna-proces der harmoniserer de europæiske 
landes uddannelser og ifølge kritikerne er ophav 
til mange af tidens store problemer. Rygtet siger 
at politiet i Belgien forbereder sig på at slå hårdt 
ned på demonstranterne.

ikke teater
Så hvorfor er det værd at sove i sovepose og 
komme bagud med pensum op til eksamen – el-
ler få slået tænderne ud af belgisk politi? Hvad 
mener de unge selv at de har fået ud af deres ak-
tion?

Sociologistuderende på KU Andreas Mulvad 
mener at mange studerende har brug for at se at 
det kan lade sig gøre at forandre universitetet 
ved at tage sagen i egne hænder. 

»Et mål med det her er at åbne for nye former 
for protest. Vi har mange muligheder som stude-
rende, men det er sjældent at vi gør brug af 
dem,« siger han. 

»Mange tænker: ’Det er ganske rigtigt surt 
hvis den frie forskning bliver bremset, men bli-
ver de ikke helt vildt sure hvis vi går ind i hoved-

Universitetsledelsen møder næ-

sten altid kritik. Men er de så at 

sige etablerede kritikere fra 

forskningsmiljøet enige med ti-

dens aktivister om diagnosen?

Sune Auken, lektor i dansk litte-

ratur på KU og højlydt modstan-

der af den nuværende universi-

tetsledelse, var tidligere i år ude 

med riven efter tidens politisk 

engagerede studerende. Hvor-

for, spurgte han under vinterens 

SU-demonstrationer, er det kun 

når de er truet på brødet at lan-

dets studerende kan mobilisere 

sig og mene noget om deres si-

tuation? Ved besættelsen af KU 

blev SU stort set ikke nævnt; 

man kæmper i stedet for sådan-

ne ting som deltidsansattes vil-

kår og friheden til at forske. 

Forbavsende nok er Aukens vur-

dering ikke udpræget venligere 

nu. Han udtrykker forståelse for 

mange af intentionerne, men 

savner realitetssans i forslagene. 

»Hvor skal for eksempel alle 

pengene til at fastansætte un-

derklassen af eksterne undervi-

sere komme fra?« spørger han.

»De fremsatte krav er det vi i 

gamle dage kaldte ’VVV – Vel-

ment Venstreorienteret Vrøvl’. 

En del rigtige intentioner blan-

det med resultatet af forvirrede 

samfundsteorier og helt uden 

kontakt med den omgivende 

virkelighed. Jeg synes det er ros-

værdigt at aktivisterne gør no-

get, men det generer mig at de 

gør noget der er så dumt. Hel-

digvis har man droppet de to 

værste krav. Det ene er ’en per-

son en stemme-demokrati’ i 

valg, det andet er enhedsløn. 

Det sidste ville give verdens re-

neste universitet, men forskerne 

ville flygte.«

Sune Auken uddyber: »Det er 

tydeligt at kravene kommer fra 

studerende derved at studenter-

indflydelse ses som et ubetinget 

gode, mens der er stærk mistil-

lid til ledelse og lærere. Der er 

mange ting studerende bør ha-

ve indflydelse på, for eksempel 

studieordninger og klagesager, 

men når man forestiller sig at 

det er et særligt gode at lade de 

studerende være med til at an-

sætte forskere fordi de har et 

bedre blik for fremtidens forsk-

ningsbehov, er det udtryk for 

arrogance og selvovervurdering. 

Pointen i vores faglige bedøm-

melsesudvalg er at det er fagli-

ge hensyn som skal styre ansæt-

telsen af forskere. De studeren-

de har ikke det faglige niveau 

der skal til for at træffe sådan 

en afgørelse, og de er ikke som 

gruppe i besiddelse af en sær-

ligt visionær faglighed der gør 

dem langt klogere end fagets 

lærere.«

Velment vrøvl – en venlig vurdering

UNDERbUkSER – Matema-
tikeren Julius Petersen stir-
rer hvast frem under sin 
sært rennæssanceagtige 
bokser-hat.

FAktA

FoRNEMt SoVEVæRElSE – En aktivist snorker under lyse-
kronerne i rektoratets prægtige mødelokale.

MARkEDSFøRiNG – Et banner i queer-farven pink forkynder at der er nye herrer i 

Lindegården.
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Reportage

Også selv om de måske ikke 
har en faglig baggrund, som vi 
normalt ansætter,« lød det fra 
Linda Wendelbo.
 Samme vurdering kom fra 
TrygVestas rekrutteringschef, 
Michael Meyer, der ligeledes 
havde slået en stand op i Fest-
salen.
 »Vi er her først og fremmest 
for at komme i kontakt med de 
studerende. Og jeg må sige at 
vi oplever en meget stor inte-
resse fra de studerendes side 
for at komme ud i verden«.

mahp@adm.ku.dk

dater, havde karrierebørsen 
også tiltrukket et stort antal 
udenlandske KU-studerende 
med planer om et job eller en 
karriere i Danmark efter endte 
studier. En sådan karriere kun-
ne for eksempel begynde i Mi-
crosoft Danmark som Universi-
tetsavisen mødte ved deres 
stand. Her stod PR/Brand Ma-
nager Linda Wendelbo klar til 
at fortælle om mulighederne 
for en international karriere – 
her i Danmark.
 »En tredjedel af alle vores 
medarbejdere i Danmark er 
udlændinge. Hos os er der mu-
lighed for at komme ind i en 
international virksomhed der 
er gearet til at mange forskelli-
ge nationaliteter,« forklarede 
Linda Wendelbo. Hun så det 
desuden som en vigtig opgave 
for virksomhederne at komme 
i kontakt med de studerende, 
og hun var positivt overrasket 
over det gåpåmod hun opleve-
de:
 »Vi har oplevet at de stude-
rende er meget opsøgende. 

at hendes fremtid ligger i ud-
landet.
 »Er der nogen grund til ikke 
at tage ud og opleve fremmede 
kulturer og mennesker?« lød 
det fra den nyuddannede kan-
didat i kultur og kommunikati-
on. Og med en amerikansk 
mand og netop hjemvendt fra 
Thailand kunne det altså være 
DONG der bliver Cecilias ad-
gangsbillet til et job ude i ver-
den. De har i hvert fald lovet at 
ringe tilbage.
 Samme rejselyst udstrålede 
Alisia Heric og Natalie Lund-
quist der ligeledes var taget på 
karrierebørs for at få inspirati-
on til en fremtidig internatio-
nal karriere:
 »Chancen for at vi kommer 
til udlandet er stor. Det er no-
get vi helt sikkert regner med,« 
var budskabet fra de to venin-
der fra henholdsvis Økonomi 
og Jura.

international i Danmark
Udover de mange rejselystne 
danske studerende og kandi-

dagsorden på et tidligere tids-
punkt. Studerende skal over-
veje hvilken karrierevej de øn-
sker at gå«.
 Den ide så ud til at vinde 
genhør hos de studerende, og 
arrangørerne kunne da også 
konstatere et rekordstort antal 
forhåndstilmeldinger til karrie-
rebørsen. Udover at gå på op-
dagelse i Festsalen kunne de 
mange besøgende desuden få 
tjekket deres cv, blive vejledt i 
de særlige forhold der gælder 
for arbejde i udlandet, samt 
høre foredrag om muligheder-
ne for job i blandt andet Kina. 
Flere af foredragene var så po-
pulære at folk måtte stå på 
venteliste i håb om at komme 
med.

Udlandet kalder
En af dem der var taget på 
virksomheds-date var Cecilia 
Lutsch, som Universitetsavisen 
fangede netop som hun havde 
afleveret sit cv til en repræsen-
tant for oliegiganten DONG. 
Hun var bestemt ikke i tvivl om 

HR- og rekrutteringsfolk fra 17 
virksomheder, organisationer 
og ministerier havde slået de-
res stande op, nogle mere kre-
ative end andre. Vestas havde 
for eksempel opført en mini-
vindmølle ved deres stand, 
Mærsk bød på lyseblå bolsjer i 
en kæmpe og lige så lyseblå 
skål, og i det fjerneste hjørne 
havde Røde Kors i dagens an-
ledning opført et lille rekrutte-
rings-hus i pap. 
 Foran de mange stande stod 
studerende og nyuddannede 
kandidater så i kø med deres 
cv i hånden og drømme i øjne-
ne for at få en snak om mulig-
hederne for et job i denne og 
hine virksomhed eller organi-
sation.
 »Det er en slags karriere-da-
ting hvor man kan gå rundt og 
høre om de forskellige virk-
somheder,« forklarede en af 
arrangørerne Tania Schwartz 
fra Kubulus.
 »Formålet med vores karrie-
rebørser er at det med karrie-
ren skal på de studerendes 

kARRiEREbøRS

Af Mathias Holm Pedersen

Drømmen om en karriere i det 
store udland lever i bedste vel-
gående blandt de studerende 
på Københavns Universitet. I 
hvert fald hvis man skal døm-
me efter de godt 600 rejselyst-
ne ansigter der den 21. april 
mødte op til international kar-
rierebørs i Hovedbygningen på 
Frue Plads.
 Arrangementet var en del af 
Alumneforeningen Kubulus’ to 
årlige karrierebørser hvor de 
studerende får mulighed for at 
møde kommende arbejdsgive-
re – og omvendt. Ved den sid-
ste karrierebørs var temaet 
fremtidens grønne jobmarked, 
men denne gang var fokus alt-
så rettet mod virksomheder og 
jobs enten i udlandet eller med 
udlandet som arbejdsområde.

karriere-dating
Omdrejningspunktet for arran-
gementet var Festsalen hvor 

næste stop: 
udlandet
Den globale motorvej ligger åben når universitets-
studierne er overstået, og karrieren venter forude. 
Det var budskabet da Alumneforeningen Kubulus 
afholdt international karrierebørs 

Edina Szabo, fra Ungarn. 
læser pædagogik

Hvorfor er du på karriere-

børs?

Det kan være svært at finde 

et job når man er humanist, 

så derfor håber jeg at det kan 

hjælpe at se og snakke med 

nogle af de store virksomhe-

der.

Kunne du forstille dig en kar-

riere i udlandet?

Ja, det kunne jeg godt. Jeg 

leder mest efter et job i Dan-

mark eller et andet sted i 

Europa.

Hvad har du fået ud af det i dag?

Jeg synes det har været rigtig brugbart. Dog er 

det ikke så mange af virksomhederne der har ledt 

efter folk fra humaniora.

Nadia berth. Nyuddannet 
cand.mag. i fransk og 
retorik

Hvorfor er du på karrierebørs?

Jeg er primært på jobjagt. Jeg vil 

gerne møde virksomheder for at 

snakke om mine muligheder for 

at komme ind hos dem.

Kunne du forstille dig en karriere 

i udlandet?

Ja, det kunne jeg godt. Netop på 

grund af min kandidat i fransk. 

Min drøm er at arbejde i en inter-

national virksomhed, ikke nød-

vendigvis for at bo i udlandet, 

men for at arbejde der.

Hvad har du fået ud af det i dag?

Jeg har fået mange gode ting med hjem, og er blandt 

andet blevet opfordret til at søge job i nogle virksom-

heder, hvor jeg ellers ikke havde tænkt på at søge, for 

eksempel IBM.

troels linnet. læser 
nanoteknologi

Hvorfor er du på karriere-

børs?

Mest for at stikke en finger i 

jorden og høre lidt om de 

forskellige jobs. Og så for at 

se min uddannelse i et lidt 

bredere perspektiv, og om 

den måske kan bruges inden 

for nogle erhverv, jeg ellers 

ikke havde tænkt over.

Kunne du forstille dig en kar-

riere i udlandet?

Ja, helt sikkert. Jeg har lige 

hørt om Kina, og det lød me-

get spændende. Jeg vil gerne finde et firma hvor 

det er muligt at arbejde i udlandet i en periode.

Hvad har du fået ud af det i dag?

Rigtig meget. Man bliver inspireret til at gøre no-

get mere end blot at følge den normale vej. Inspi-

rationen er den vigtigste ting, for mulighederne 

er der.
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nyheder

at kigge stillingsopslagene 
igennem, så lektorater og pro-
fessorater ikke designes til en 
på forhånd udvalgt kandidat. 
Det er resultater som får politi-
kerne til at løfte på øjenbryne-
ne: 

»Vi skal bruge udviklings-
kontrakter til at binde univer-
siteterne op på klare målsæt-
ninger om at øge kvindeande-
len,« mener Hanne Agersnap, 
forskningsordfører fra SF. Jo-
hanne Schmidt-Nielsen er 
enig: 

»Med mindre man antager 
at mænd er ekstremt bedre 
kvalificerede end kvinder, så 
er systemet hamrende uretfær-
digt for alle de talentfulde 
kvinder som sorteres fra. Det 
skal vi have gjort op med nu.«

stbr@adm.ku.dk

ver problematikken handling, 
lød den entydige konklusion 
fra konferencen. 
 Samme erkendelse er besty-
relsen på Københavns Univer-
sitet (KU) også nået til. For 
godt og vel et år siden søsatte 
ledelsen et målrettet ligestil-
lingsprogram. Nu skulle kur-
ven knækkes med klare mål-
sætninger og incitamenter til 
fakulteter der kunne præstere 
flere kvinder i professorstillin-
gerne. Selv om det stadig er 
tidligt at konkludere, så tyder 
splinternye tal fra KU på at det 
har effekt. 28 procent af de ny-
ansatte professorer sidste år 
var kvinder – det er næsten en 
fordobling i forhold til 2007. 

KU har også iværksat men-
torprogrammer hvor 50 par 
(mentor-mentee) i øjeblikket 
er i gang. På Syddansk Univer-
sitet har man netop ansat en li-
gestillingskonsulent som 
blandt andet skal være med til 

under selve ph.d.-forløbet. En 
af de vigtigste forklaringer på 
skævheden er at halvdelen af 
alle professor-, lektor- og ad-
junktstillinger kun har en an-
søger som i langt de fleste til-
fælde er en mand. 

Et andet udbredt fænomen 
som bidrager til den skæve 
kønsfordeling, er ansættelse 
ved kaldelse. Det betyder at 
stillinger besættes uden opslag 
hvis en bedømmelseskomité 
finder en kandidat ’klart bedre 
kvalificeret’ end andre kandi-
dater der kunne komme i be-
tragtning. Ofte finder kvalifice-
rede kvinder altså slet ikke 
frem til ansøgerbunken.

kU knækker koden
Hvis vi fortsætter i samme tem-
po, så vil der være fuld ligestil-
ling på universiteterne om 246 
år. Det har statistiker og ivrig 
ligestillingsdebattør Inge Hen-
ningsen regnet ud. Derfor kræ-

er oppe på omkring halvdelen, 
så sætter samme tendens sig 
ikke igennem i forskerstillin-
gerne. En ny undersøgelse fra 
Aalborg Universitet viser at 
selv når alt andet er lige – fra 
studiejob og karaktergennem-
snit til antal af børn – så ansæt-
tes stadig flere mænd i ph.d.- 
og adjunktstillinger. 

»Vi ser altså en positiv sær-
behandling af mænd,« lød kon-
klusionen fra lektor Ruth Eme-
rek. ’Rip, Rap og Rup-effekten’ 
kalder man det på ligestillings-
slang når ældre mænd ansæt-
ter yngre mænd – alene fordi 
de er mænd. 

»Man ansætter dem som 
man lettest kan identificere sig 
med,« forklarede Anette 
Borchorst ligeledes fra Aalborg 
Universitet. Sorteringen fore-
går ved hvert trin på den aka-
demiske karrierestige, viser 
samme undersøgelse. Derimod 
tyder intet på forskel i frafald 

repræsentant fra folketingets 
siddende flertal, Venstres 
forskningspolitiske ordfører 
Malou Aamund, vil ikke stem-
me for kvoter nu og her, men 
helt afvisende var hun alligevel 
ikke: 

»Vi bruger alle sammen 
smutveje – mænd bruger også 
smutveje når de trækker på de-
res netværk for at få et job. Jeg 
kan ikke følge tanken om at 
det skulle være diskvalificeren-
de at blive ansat på en kvote, 
men jeg foretrækker naturens 
vej, så jeg vil gerne vente lidt 
og se,« sagde Malou Aamund.

Positiv særbehandling af 
mænd
Politikerne afrundede en halv 
dag med opvisninger i hvordan 
uligestillingen sætter sig igen-
nem på alle ansættelsestrin og 
i uddeling af forskningskroner-
ne. Selv om andelen af kvinde-
lige kandidater det sidste årti 

liGEStilliNG

Af Stine Maiken Brix

»Kvoter er ikke kun for fisk,« 
sagde Enhedslistens Johanne 
Schmidt-Nielsen. Kvoterne er 
tænkt til forskerstillinger på al-
le akademiske niveauer samt 
på ledende poster hvor en vis 
procentdel skal besættes af 
kvinder. 

»Vi må bruge de redskaber vi 
har til at gøre op med de ufor-
melle kvoter som gælder for 
mænd i dag,« fortsatte Johan-
ne Schmidt-Nielsen og fik an-
erkendende nik fra det overve-
jende kvindelige publikum. 
Samme konklusion vandt op-
bakning fra de øvrige oppositi-
onspartier.

»Det er helt utroligt at vi har 
dokumenteret uligheden i så 
mange år, og alligevel sker der 
ingenting,« mente Lone Dyb-
kjær fra De Radikale. Eneste 

ligestilling på universiteterne… om 246 år
Lige mange mænd og kvinder bag forskerskrivebordene har lange udsigter hvis ikke politikere og 

universiteter gør en aktiv indsats. På Dansk Magisterforenings ligestillingskonference erklærede 

oppositionen sig klar til at bruge kvoter mens Venstre stadig vil vente og se

og til at starte nye forsknings-
områder op.
 »Universiteterne har forøget 
deres beskedne egenkapital si-
den den nye universitetslov i 
2003, så vi har alle bevist at vi 
opfører os økonomisk ansvar-
ligt,« siger Jens Oddershede.

 
Ministeren afviser
Socialdemokraternes forsk-
ningsordfører Kirsten Brosbøl 
er positiv over for rapportens 
anbefalinger. Hun vil arbejde 
for at universiteterne får øget 
deres egenkapital og have vi-
denskabsminister Helge San-
der (V) til at anerkende at uni-
versiteterne har vanskeligt ved 
at langtidsplanlægge.

Helge Sander skriver i en 
mail til Altinget.dk at bevillin-
gerne til universiteterne øges 
og giver universiteterne et 
større økonomisk råderum så 
der næppe er behov for særlige 
tiltag vedrørende universite-
ternes egenkapital.

clba@adm.ku.dk

bestyrelsen at der skulle ned-
lægges stillinger alligevel,« si-
ger Poul Erik Krogshave.

 
Gammelt ønske
Ifølge Jens Oddershede, tals-
mand for Danske Universiteter 
og rektor på Syddansk Univer-
sitet, har universiteterne gen-
nem flere år ønsket sig en stør-
re egenkapital fordi det kræver 
investeringer af en betydelig 
størrelse at skabe universiteter 
i verdensklasse som det er re-
geringens målsætning.

Han mener at forslagene om 
at det kan ske ved en kontant 
kapitaltilførsel fra staten eller 
ved at overtage egne bygnin-
ger begge er acceptable løsnin-
ger for universiteterne.
 Ifølge Jens Oddershede har 
Finansministeriet udtrykt be-
kymring for at de nye midler 
vil gå til øget forbrug på den 
daglige drift, herunder højere 
lønninger, men den frygt deler 
han ikke. Han forventer at uni-
versiteterne vil bruge en del af 
pengene til at investere i ny-
byggeri, nyt forskningsudstyr 

valget på KU, understreger at 
medarbejderrepræsentanterne 
ikke endnu har diskuteret 
spørgsmålet om egenkapita-
lens størrelse i tilknytning til 
PWC rapporten, men person-
ligt mener han at det er en 
uskik for en offentlig instituti-
on som KU at lægge alt for sto-
re pengesummer til side. Der 
er jo tale om offentlige bevil-
linger der skal bruges til forsk-
ning og uddannelse.
 »De mange millioner i KU’s 
kasse er ophobet fordi der tid-
ligere år har været skabt over-
skud på budgettet i kraft af at 
flertallet af medarbejderne ik-
ke har fået lønforbedringer og 
at ledige stillinger har stået 
ubesatte i lang tid. Det ville 
derfor også være rimeligt at 
bruge nogle af pengene når et 
fakultet oplever en tilbagegang 
i bevillingerne som det skete 
på Nat. Besparelserne og stil-
lingsnedlæggelserne kunne 
sagtens være undgået med 
midler fra den nuværende 
egenkapital, så det var en ren 
ledelsesmæssig beslutning i 

gumenterede for at KU skulle 
tære mere på egenkapitalen 
for at undgå stillingsnedlæg-
gelser.
 »En større egenkapital hav-
de ikke grundlæggende fået le-
delsen til at handle anderledes. 
Egenkapital kan bruges til at 
investere, men problemet på 
Nat var at lønsummen var for 
høj i forhold til indtægterne,« 
siger Jørgen Honoré.
 Han tilføjer at KU heller ikke 
i første omgang prioriterer at 
overtage ejerskabet af bygnin-
gerne, men KU´s holdning 
kommer i sidste ende til at af-
hænge af betingelserne. Lige 
nu er det vigtigere for KU-le-
delsen i samarbejde med Uni-
versitets- og Bygningsstyrelsen 
at få opført et nyt højhus,  
Panumtårnet, til Biomedicin 
og en ny Niels Bohr Science 
Park til de fysiske, kemiske og 
matematiske fag på Nørre 
Campus.

brug pengene
Poul Erik Krogshave, næstfor-
mand for Hovedsamarbejdsud-

godt 900 millioner kroner mod 
de cirka 500 millioner kroner 
den er i dag. Rapporten peger 
også på at universiteterne kan 
få tilført ny kapital enten ved 
at ændre regnskabspraksis, 
gennem en kontant kapitaltil-
førsel fra staten ved omlæg-
ning af bevillingerne eller ved 
at overtage ejerskabet af de 
bygninger de anvender.

ikke topprioritet
KU´s direktør, Jørgen Honoré, 
understreger at størrelsen af 
egenkapitalen er et spørgsmål 
bestyrelsen skal tage stilling 
til, sandsynligvis på et møde 
midt i juni. Derefter skal uni-
versiteterne blive enige om en 
fælles holdning.
 Han ser dog ikke personligt 
noget presserende behov for at 
øge egenkapitalen og afviser at 
flere penge i kassen vil få ledel-
sen til at være mindre forsigtig.
 Spørgsmålet var senest aktu-
elt da Det Naturvidenskabelige 
Fakultet (Nat) var igennem en 
stor sparerunde omkring års-
skiftet, og medarbejderne ar-

UNiVERSitEtSøkoNoMi 

Af Claus Baggersgaard

De danske universiteter har 
brug for en markant større 
egenkapital for at kunne plan-
lægge nye studier og forsk-
ningsområder fem – ti ud i 
fremtiden. Det fremgår at en 
ny rapport fra revisionsfirmaet 
PriceWaterhouseCoopers 
(PWC) bestilt af Universitets- 
og Bygningsstyrelsen.

»Det er vores opfattelse at 
egenkapitalen på flere af  
universiteterne bør forøges – 
ikke for at konsolidere univer-
sitetet med henblik på at und-
gå en konkurs – men for at 
undgå en for forsigtig adfærd 
fra ledelsens side,« skriver 
PWC.
 Revisionsfirmaet anbefaler 
at universiteterne får en egen-
kapital svarende til cirka 15 
procent af omsætningen. 

KU har en omsætning på 
omkring seks milliarder kroner 
hvilket betyder at egenkapita-
len fremover så vil være på lige 

kU skal have en større egenkapital
universiteterne har brug for en tykkere økonomisk polstring for at undgå en forsigtig adfærd fra 

ledelsens side og et kortsigtet fokus på resultater, slår ny rapport fast. Københavns universitet 

skal således have næsten 400 millioner kroner mere i kassen end i dag 
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bliver til ægte sandheder og 
tungt skyts i den offentlige de-
bat. 

»Det giver jo mening for 
folk. Man vil identificere noget 
som noget.«

Derfor mener Nadia Jeldtoft 
også at forskning uden for mo-
skeer og organisationer er vig-
tig for at undgå en skævvrid-
ning af billedet af muslimer og 
deres religiøsitet. 

»Vi skal studere religionen 
uden for de religiøse institutio-
ner og finde ud af hvordan folk 
oplever islam som relevant i 
hverdagslivet. Hvad er islam 
for muslimer i deres hverdag?« 

Den magtposition forsknin-
gen indtager i offentligheden, 
må forskeren være sig uhyre 
bevidst, mener Nadia Jeldtoft, 
og konstaterer: 

»Man kan ikke undslippe 
magten – men man kan reflek-
tere over den.«

også en vigtig identitetspositi-
on for de adspurgte.«

En større del af muslimer 
end kristne har dog et levende 
forhold til religionen, mener 
Jørgen S. Nielsen. 

»Men der er stadigvæk en 
stor gruppe, skønsmæssigt mu-
ligvis halvdelen, der i praksis 
ikke har noget forhold til is-
lam, og mange af de mere 
praktiserende har ikke noget 
regelmæssigt forhold til en is-
lamisk forening. Men de er of-
te udsat for at blive sat i bås 
netop af denne kategoriske 
brug af islam i den offentlige 
debat – de skal være muslimer 
hvad enten de vil eller ej. Og 
de står også for skud når et el-
ler andet igen rammer forsi-
derne,« mener Jørgen S. Niel-
sen.

Forskerne bruger analytiske 
begreber som uden for den 
akademiske sfære de bruges i, 

forskerne i dag er nødt til at 
forholde sig til hvordan kate-
gorierne virker i den offentlige 
debat. 

»Forskningen kan – og skal – 
bidrage til at problematisere 
kategorierne, skubbe dem i an-
dre retninger, underminere 
dem, bekræfte dem alt efter, 
hvor forskningen fører os 
hen.«

Den anden muslim – den 
anden side
Kristne, eller de såkaldte kul-
turkristne, udgør broderparten 
af Danmarks befolkning i for-
hold til den muslimske minori-
tet, og heri ligger, ifølge Nadia 
Jeldtoft, et magtforhold. 

»I forholdet mellem minori-
teten og majoriteten er musli-
mer afvigende, og det har kon-
sekvenser for hvordan musli-
mer forstår sig selv – det bliver 
vigtigt at være minoritet i det 
magtforhold.« 

Og det magtforhold skal 
man som forsker være op-
mærksom på når de attråede 
udgivelser skal fra tænketan-
ken ud i virkeligheden. Derfor 
mener Nadia Jeldtoft at for-
skerne skal omtænke centrale 
kvalitative metoder. 

»Vi skal tænke over hvordan 
vi spørger, og i hvilken sam-
menhæng spørgsmålene bliver 
stillet. Hvis vi konstant identi-
ficerer muslimer som først og 
fremmest ’muslimer’, bliver det 

faktisk handler om praksis, det 
vil sige deltagelse i ritualer og 
så videre. Det må ikke blive en 
fællesbetegnelse for en type af 
muslimer. Visse begreber bru-
ges politisk, og det skal forsk-
ningen ikke overtage,« mener 
Nadia Jeldtoft.

Du er muslim – det er 
islamisk
Retorikken fra forskningens 
verden har sneget sig uden for 
universitetets mure, og ifølge 
Nadia Jeldtoft påvirker islam-
forskningens kategorier som 
’muslimer’ eller ’islamisk’ de 
mennesker forskningen taler 
om, især når sådanne kategori-
er florerer i den offentlige de-
bat. 

»Forskere som beskæftiger 
sig med muslimer og islam, 
kan have gavn af at supplere 
deres tilgang til forskningen 
med en kritisk stillingtagen til 
de kategorier som vi arbejder 
med - mig selv inklusive. Man 
må stille spørgsmålene: Hvad 
ligger til grund for vores aka-
demiske identifikation af noget 
som ’muslimsk’, og hvorfra i 
samfundet stammer en sådan 
kategori?« spørger Nadia Jeld-
toft.
  Professor ved Center for 
Europæisk Islamisk Tænkning 
og tidligere direktør for Det 
Danske Institut i Damaskus 
Jørgen S. Nielsen genkender 
problematikken, og mener at 

serede og institutionelle sam-
menhænge.« 

En translatør, tak
Problemet med det snævre fo-
kus, mener Nadia Jeldtoft, er at 
megen forskning ender uover-
sat ude i den offentlige debat. 
Her kommer resultaterne til at 
indgå i den politiske sfære og 
bliver til skyts i en debat om 
muslimer og deres religiøsitet. 
Ifølge Nadia Jeldtoft er det far-
lig omgang med fakta.  

»Den viden som forskningen 
om islam og muslimer bringer 
til veje, reflekterer en kom-
pleks situation som kan være 
vanskelig at formidle til offent-
ligheden.«

En del af skylden for opfat-
telsen af muslimer som meget 
aktive og meget religiøse, bæ-
rer altså forskerne, mener Na-
dia Jeldtoft der i forbindelse 
med sin ph.d.-opgave har op-
stillet en række parametre der 
skal hjælpe til en nuancering af 
forskningens egne begreber. 

»Vi definerer i forskningen 
muslimer på baggrund af skel 
der indeholder nogle proble-
matiske tilgange. For eksempel 
bruger vi ofte begrebet ’prakti-
serende’ over for ’ikke-prakti-
serende’. Uoversat bliver disse 
begreber i den offentlige virke-
lighed identiske med ’funda-
mentalist’ og ’velintegreret’.« 

»Men vi skal for eksempel 
kun tale om praksis når det 

iSlAMFoRSkNiNG

Af Lindi Winkel

De falder på knæ i landet mo-
skeer, gemmer sig bag tørklæ-
der og lyder kun ét kald: Den 
mægtige Allahs. ’De’ er musli-
mer – dybt religiøse.

Det er det enkle billede som 
forskningen i islam og musli-
mer bidrager til når den ensi-
digt fokuserer på de organise-
rede muslimer.

Det mener i hvert fald Nadia 
Jeldtoft der i øjeblikket huse-
rer som enlig svale på sit felt 
oppe under taget på Det Teolo-
giske Fakultet på Center for 
Europæisk Islamisk Tænkning 
hvor hun arbejder på en ph.d.-
afhandling om ’de andre mus-
limer’ – dem der ikke er som 
fordommene vil bilde os ind.   

Ifølge Nadia Jeldtoft define-
rer ’de andre muslimer’ sig ik-
ke nødvendigvis først og frem-
mest som muslimer, og spørgs-
målet er hvorvidt dele af islam-
forskningen selv er med til at 
tegne et forenklet billede af en 
befolkningsgruppe ved et do-
minerende fokus på de organi-
serede og aktive muslimer: 

»I sidste ende kan vi gå de 
radikale muslimers ærinde når 
også forskerne taler om musli-
mer som værende én gruppe 
og fokuserer snævert på de 
meget aktive muslimer der ud-
lever deres religiøsitet i organi-

De andre muslimer er mest interessante
Forskning i islam er med til at skabe et forvrænget billede af muslimer og deres religiøsitet, 
mener ph.d.-studerende nadia Jeldtoft. Ligesom professor Jørgen S. nielsen fra Center for 
Europæisk Islamisk Tænkning advarer hun mod farlig omgang med forskningens fakta

Nadia Jeldtoft er uddannet cand.mag. i religionshistorie 

og minoritetsstudier (BA i arabisk og religionsvidenskab) 

fra KU. Hendes ph.d.-projekt har titlen Religious Identities 

and Religious Meanings within a Heterogenic Minority in 

Europe.
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udbyde nogle kurser på det 
ene sprog og nogle på det an-
det. En anden ting er om lærer-
kræfterne vil være indstillede 
på at kaste sig ud i det. Jeg hø-
rer fra mange undervisere at 
selvom de er vant til at kom-
munikere fagligt på engelsk, 
føler de sig mere trygge i un-
dervisningssituationer hvis det 
foregår på dansk.«

Hvordan har du det selv i for-
hold til det? 

Jeg føler ikke jeg er hæmmet 
af det i væsentlig grad. Men 
hvordan det virker for de stu-
derende, må de jo svare på.

Jørgen Gommes undervis-
ning indgår i et forskningspro-
jekt på Center for Internatio-
nalisering og Parallelsprog på 
Københavns Universitet hvor 
man undersøger hvad der sker 
når universitetsundervisnin-
gen bliver gennemført på en-
gelsk i forhold til når den gen-
nemføres på dansk.

tmjo@adm.ku.dk

spiller ind. Generelt mener jeg 
at hvis man har været vant til 
at blive undervist på dansk, 
hvad de fleste af vores stude-
rende jo har, så kræver det en 
ekstra indsats lige pludselig at 
skulle kommunikere og gen-
nemføre al undervisning og 
rapportering på engelsk.  

De fleste kursusdeltagere har 
dansk baggrund. Hvad gør I for 
at fastholde at det er et engelsk-
sproget kursus?

»Vi prøver at være ret konse-
kvente med at det jeg og min 
medunderviser siger, er på en-
gelsk. Hvis en gruppe er sam-
mensat af udlændinge og dan-
skere, så foregår det jo natur-
ligt på engelsk, og så er der ik-
ke så meget at diskutere. Men 
der kan godt være en tendens 
til at der bliver talt dansk ind-
byrdes i rent dansksprogede 
grupper. Det er jo så som det 
er. Men øvelsesvejledning, 
kursusmaterialet og de rappor-
ter de skal aflevere, er på en-
gelsk.« 

Tror du man vil kunne drage 
nytte af modellen med at køre et 
parallelt forløb på de to sprog 
andre steder?

»Hvis man har et mere be-
grænset antal kursusdeltagere 
end vi har her, vil det nok være 
svært, og man vil i stedet skulle 

Det må give en masse ekstraar-
bejde at materialet skal foreligge 
på begge sprog?

»Det kræver ret meget tid at 
få det udviklet. Vi har jo for ek-
sempel forskellige lærebøger. 
Jeg skrev i sin tid en bog som 
jeg underviser efter på den 
danske del. Den kan jo ikke 
bruges på den engelske del, så 
der har jeg været ude på mar-
kedet og finde andre lærebø-
ger, og så skal jeg jo til hver 
forelæsning sørge for at der er 
sidetal der passer i de forskelli-
ge bøger. Så det kræver da no-
get planlægning.«

Er der forskel på hvor deltagen-
de de studerende er på de for-
skellige hold?

»Det er svært at svare enty-
digt på fordi der er så mange 
andre forskelle mellem holde-
ne end sproget. Men jeg har 
observeret at der på de en-
gelsksprogede hold er stude-
rende for hvem sprogproble-
met ikke er særlig stort, og så 
er der andre der har tydelige 
problemer med at tilegne sig 
især lidt kompliceret stof på 
engelsk. Jeg tror det er meget 
individuelt. I vores diskussi-
onstimer fornemmer jeg en lidt 
større interaktion og spørge-
lyst på de dansksprogede hold, 
men igen er det vanskeligt at 
sige hvor meget det sproglige 

Parallel- 
sprog i  
praksis
Valg af undervisnings-
sprog behøver ikke  
handle om enten eller.  
På Biologisk Institut kan 
de studerende selv vælge 
om de vil undervises i  
’radioaktive isotoper’  
på dansk eller engelsk

i hvilken udstrækning dansk 
som fagsprog inden for de for-
skellige fag kommer til at lide 
under det. Hvis man er dansk, 
har man efter min mening og-
så et behov for at kunne det 
danske fagsprog, de danske 
fagtermer og kunne kommuni-
kere med dansktalende selv 
om en stor del af ens faglige liv 
kommer til at foregå på en-
gelsk. Det er lidt af et dilemma. 
Jeg har forsøgt at imødekom-
me det ved at lave en ret detal-
jeret ordliste med 5-600 af de 
vigtigste fagudtryk defineret 
på begge sprog så man ligesom 
har mulighed for at få sit fagli-
ge vokabularium på plads.«

Hvordan foregår kurset i prak-
sis?

»Deltagerne er inddelt i en 
række øvelseshold – den ene 
halvdel engelsksprogede og 
den anden halvdel danskspro-
gede, så øvelsesvejledningen 
der er på 300 sider, findes på 
begge sprog. Forelæsningerne 
er fælles og foregår på engelsk, 
men kursusmaterialet er dansk 
for dem der har valgt det. Det 
vil sige at powerpointpræsen-
tationerne findes på begge 
sprog, så man kan i og for sig 
følge de engelsksprogede fore-
læsninger og parallelt læse tek-
sterne på dansk.«

»De sidste par år er der op-
stået det særlige forhold at på 
nogle uddannelser skal under-
visningen gives på engelsk. Det 
gælder for eksempel uddannel-
sen i Humanbiologi der har 
kurset som en obligatorisk del. 
Humanbiologi er klassificeret 
som en eliteuddannelse, og 
tanken er at den skal være me-
get internationalt orienteret og 
kunne tiltrække studerende fra 
andre lande samtidig med at 
de danske studerende lærer at 
begå sig i et engelsktalende 
miljø fordi det typisk vil blive 
deres arbejdssprog senere. 
Men da vi har så mange for-
skellige deltagergrupper og ik-
ke kun humanbiologer, har jeg 
valgt også at bibeholde kurset 
på dansk.«

Hvad er fordelene og ulemperne 
ved henholdsvis dansk- og en-
gelsksprogede kurser?

»For mange uddannelser er 
det vigtigt for de studerende at 
de bliver i stand til at bruge en-
gelsk som arbejdssprog og 
kunne begå sig i en internatio-
nal sammenhæng. Det er noget 
de skal igennem på et eller an-
det tidspunkt. Ulempen er at 
det kan være en ekstra belast-
ning for dem der ikke har ruti-
nen i at begå sig udelukkende 
på et fremmedsprog.

En anden problemstilling er 

SPRoGPolitik i

Af Tania Maria Johannesen

Københavns Universitet beken-
der sig til et af tidens store mo-
defænomener inden for videre-
gående uddannelser: paral-
lelsproglighed. Det vil sige at 
engelsk og dansk skal gå hånd 
i hånd på universitetet. I de fle-
ste tilfælde udlægges det på 
den måde at undervisnings-
sproget på kurserne skal hæn-
ge sammen med kursernes for-
mål. 

Men for lektor på Biologisk 
Institut Jørgen Gomme har det 
ikke været et spørgsmål om en-
ten eller. Han praktiserer pa-
rallelsproglighed i yderste kon-
sekvens.
 Jørgen Gomme underviser i 
radioaktive isotoper og ionise-
rende stråling. Et kursus der 
henvender sig til studerende 
fra både Nat, Sund og Farma 
og er obligatorisk for alle der 
skal arbejde med ioniserende – 
eller radioaktiv – stråling. Kur-
set har omkring 100 deltagere 
årligt. Den ene halvdel modta-
ger undervisningen på engelsk. 
Den anden halvdel på dansk. 
Men indholdet er identisk.

Hvorfor har du valgt at udbyde 
kurset på både dansk og en-
gelsk? 
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Ku i front med sprogudspil
Regeringen vil sætte den engelsksprogede undervisning på universiteterne under lup 

for at sikre det faglige niveau. På Københavns universitet er det ikke nye toner. 

Et nyt center er allerede sat på opgaven

SPRoGPolitik ii

Af Tania Maria Johannesen

Debatten om undervisningssproget på univer-
siteterne har gennem flere år engageret pro-
fessorer, politikere og studerende. Den ene 
yderfløj mener at engelsk er det sprog der 
bedst sikrer internationaliseringen og univer-
siteternes konkurrenceevne i en globaliseret 
verden; den anden at det danske sprog kun er 
et fuldgyldigt, kulturbærende sprog så længe 
det også er et forskningssprog. Parallelsprog-
lighed sikrer både dansk og engelsk på det 
højeste uddannelsesniveau og er kompromis-
et der har fået opbakning fra begge fløje.
 I regeringens sprogpolitiske udspil der kom 
i marts, er et af de centrale fokusområder uni-
versitetssproget. Og regeringspartierne er li-
geledes fortalere for parallelsprogligheden. 
Udspillet lægger op til at universiteterne i de-
res sprogstrategier skal argumentere for 
hvorfor et kursus skal foregå på et bestemt 
sprog, og at undervisningssproget skal hænge 
sammen med uddannelsens formål. Des-
uden vil der blive iværksat en undersøgelse af 
det faglige niveau i engelsksproget undervis-
ning.
 Regeringens udspil er kun et par måneder 
gammelt, men allerede sidste år oprettede 
Københavns Universitet (KU) Center for In-
ternationalisering og Parallelsproglighed 
(CIP). Det skete på foranledning af en gruppe 
undervisere fra Engelsk og Dansk der så et 
behov for at sætte fokus på universiteternes 
sprogvalg og for at generere noget konkret vi-
den på området.
 »Vi er sat i verden som en slags konsulenter 
for KU der kan hjælpe med at udvikle og im-
plementere forskellige løsninger der sikrer at 
KU lever op til målsætningen om internatio-
nalisering på den ene side og parallelsprog-
lighed på den anden. Vi skal hjælpe KU’s 
medarbejdere så de klarer sig bedst muligt i 
den proces,« fortæller lektor i engelsk Birgit 
Henriksen, der er blandt initiativtagerne og 
leder af centret.

På tre ben
Det er meningen at CIP inden for et par år 
skal være det sted der samler al sproglig kom-
petenceudvikling på KU. Allerede nu er der 
blevet igangsat et kursus for TAP’er i studie-
administrativ terminologi på engelsk og et 
VIP-kursus hvor en gruppe undervisere er 
blevet observeret i undervisningssituationen 
og derefter har fået individuel feedback og 
coaching og deltaget i fælles undervisning 
med fokus på generelle problemer. Og til ef-
teråret overtager CIP administrationen og ud-
viklingen af sprogkurser til de ansatte. Men 
centret skal mere end det.
 »Det er vigtigt at understrege at vi ser det 
som en meget central opgave at være kompe-
tenceudviklingscenter, men vi er ikke kun et 
sprogcenter, og det er der vi adskiller os fra 

andre sprogcentre både i Danmark og inter-
nationalt,« forklarer Birgit Henriksen.
 Centret skal også være både resurse- og 
forskningscenter, og det er netop forsknings-
delen der gør CIP anderledes end sprogcentre 
på de øvrige universiteter.
 »En af vores opgaver er at lave en løbende 
opdatering af den viden og ekspertise vedrø-
rende parallelsproglighed der findes. Det skal 
bidrage til forskningen ved at forskerne kan 
basere meget af deres arbejde på den viden vi 
indsamler. Og videre kan vi bruge både forsk-
ningen og vores viden i udviklingen af nye 
kurser. Vi har tre ben at stå på, og de tre op-
gaver spiller meget tæt sammen,« fortæller 
hun.
 Parallelsproglighed indebærer undervis-
ning på både dansk og engelsk, og derfor va-
retager centret også danskkurser for uden-
landske ansatte og håber snart at kunne gå i 
gang med at udvikle en akademisk basisordli-
ste på dansk.
 »Hvis vi skal sikre en balance mellem dansk 
og engelsk, er det nødvendigt at have de red-
skaber der gør at vi kan kompetenceudvikle 
underviserne på begge sprog, og at vi kan be-
vare dansk som et fuldgyldigt videnskabeligt 
sprog. Derfor ser vi det som en vigtig opgave 
at udvikle en sådan basisordliste,« siger Birgit 
Henriksen. 
 En liste over akademiske ord på dansk har 
også været efterspurgt som politisk initiativ, 
men var ikke med da regeringen præsentere-
de sit sprogudspil.

 
komplekst område
Centret har indtil videre tre forskere ansat. 
De arbejder på samme vilkår som andre 
VIP’er på KU.
 »Vi har fra begyndelsen ikke villet være en 
sektorforskningsinstitution. Det er vigtigt at 
forskerne er frit stillede til selv at vælge den 
vinkel de vil lægge på deres forskning ud fra 
deres ekspertise og inden for rammerne af 
CIP,« siger centerlederen.
 Det første store forskningsprojekt der er sat 
i gang, har været udviklingen af et spørgeske-
ma som bliver sendt ud til alle VIP’er på uni-
versitetet i begyndelsen af juni, og som skal 
afdække deres opfattelse af og holdninger til 
debatten om engelsk og dansk som undervis-
ningssprog på universiteterne.
 Der er desuden blevet udarbejdet en stan-
dardiseret certificeringsprocedure som un-
derviserne i engelsksprogede kurser skal 
igennem. I første omgang skal underviserne 
på de særlige Copenhagen Master of Excel-
lence-uddannelser certificeres. 
 Et andet af centrets formål er at undersøge 
hvad der sker med undervisningen når den 
bliver gennemført på engelsk i stedet for 
dansk. I den forbindelse er der igangsat en 
mindre undersøgelse af et enkelt undervis-
ningsforløb på Biologi der foregår parallelt på 
begge sprog. Og endelig er der ved at blive la-
vet en større undersøgelse af hvordan under-

viserens engelskkompetencer hænger sam-
men med de studerendes opfattelse af kurser-
ne.
 Forskningen på CIP lægger sig tæt op ad de 
initiativer der indgår i regeringens sprogud-
spil. Det er blandt andet en del af udspillet at 
der hvert andet år skal udarbejdes en rapport 
om universiteternes sprogstrategier, og at der 
skal iværksættes en undersøgelse af det fagli-
ge niveau i engelsksprogede kurser. Desuden 
skal akkrediteringsrådet der godkender uni-
versitetsuddannelser, vurdere hensigtsmæs-
sigheden af det valgte undervisningssprog.
 Birgit Henriksen er dog ikke sikker på at de 
initiativer regeringen vil igangsætte, giver et 
reelt billede af sprogbrugen i undervisningen 
på universiteterne.
 »At kigge på hvad der for eksempel står i 
studieordningerne, giver ikke nogen som 
helst indsigt i hvilket sprog der bruges. Et 
godt eksempel er at selvom kurset er udbudt 
på dansk, kan det godt være at alle undervis-
ningsmaterialer er på engelsk, og selvom kur-
set er på engelsk, slår de studerende måske 
over i dansk i gruppearbejde eller i diskussio-
ner med underviseren. Så det er meget kom-
plekst at afdække hvordan samspillet er mel-
lem dansk og engelsk, og man er nødt til at se 
på hvad der faktisk sker i undervisningssitua-
tionen for at kunne sige noget om det,« me-
ner hun.

tid og penge
Derfor er det også en vigtig pointe for Birgit 
Henriksen at det arbejde CIP er sat i verden 
for at udføre, tager tid.
 »Hvis vi skal have nogle ordentlige resulta-
ter, så skal det baseres på dataindsamling 
som observationer, spørgeskemaundersøgel-
ser, interviews og behovsundersøgelser. Den 
slags tager tid.«
 Økonomien er også en vigtig faktor. Og det 
bør resten af universitetet erkende, mener 
hun:
 »Vi har fået en henvendelse fra et fakultet 
som med få midler gerne vil have løst en 
kæmpe opgave. Men vi vil gerne slå fast at det 
koster penge. Vi vil ikke lave sekundaløsnin-
ger. Sprogundervisning og sprogudvikling er 
ikke noget man bare kan trække i en automat. 
Det tager tid. Så det er nødvendigt at institut-
ter og fakulteter for det første erkender at 
sproglig kompetenceudvikling er vigtig, og 
for det andet sætter resurser af til det.«
 Birgit Henriksen mener der er en risiko for 
at sproglig opgradering af personalet ikke vil 
blive prioriteret i smalhalssituationer når fa-
kulteterne selv skal finde pengene i de i forve-
jen trængte budgetter, og derfor er det pro-
blematisk at regeringen ikke har sat midler af 
til at sikre at deres sprogpolitiske visioner kan 
gennemføres på universiteterne. 
 Indtil videre har CIP en bevilling på tre år, 
men arbejdsopgaverne rækker langt ud i 
fremtiden, og Birgit Henriksen håber derfor 
allerede nu på en forlængelse.

tmjo@adm.ku.dk

HåRDt WoRk – Lektor 

Jørgen Gomme har en del 

ekstraarbejde med at udbyde et 
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Portrætinterview

me erhvervsarbejde hos de studerende til livs, 
men ifølge Jakob Lange gjorde de mere skade 
end gavn. Mange studerende endte i uoverskue-
lig gæld som fulgte dem i mange år derefter.
  »Vi måtte lave gældssaneringsordninger og 
rentetilskudsordninger og alt muligt andet. Stu-
derende der havde lånt 60.000 kroner, kom ud 
med en gæld på 300.000 kroner Det fik virkelig 
knækket livet på mange nyuddannede akademi-
kere. Jeg kender mange der først slap af med de-
res gæld da de var langt over 50. Det er desværre 
et sort kapitel i SU’ens historie.«

Rammerne blev hans skæbne
Jakob Lange kommer fra et politisk hjem. Fade-
ren, Morten Lange, var medstifter af Socialistisk 
Folkeparti og sad i Folketinget fra 1960 til 1976 
da han trådte tilbage for at blive rektor på Kø-
benhavns Universitet. De fleste kender primært 
Jakob Lange som studievejleder, men i tresserne 
og halvfjerdserne havde han sideløbende med 
studievejledningen en karriere som politiker i fa-
derens parti. Da VS brød ud fra SF i 1967, drog 
SF’s ungdomsorganisation SUF med. Herefter 
var han med til at stifte og opbygge SF’s nye 
ungdomsorganisation SFU. Han sad i Folketin-
get for SF i 1974 som suppleant, men røg ud 
igen da der blev udskrevet valg samme år. Der-
udover sad han i Københavns Borgerrepræsenta-
tion som leder af SF’s gruppe, men valgte i 1978 
at stoppe med politik for at hellige sig studievej-
ledningen.

»Jeg kendte mange politikere fra Christians-
borg hvor jeg arbejdede som student. Jeg syntes 
simpelthen at der var for mange ringvrag som 
ikke fik nogen ordentlig karriere, og som blev 
nødt til at hænge i taburetten og blive levebrøds-
politikere. Derfor valgte jeg som 32-årig at kon-
centrere mig om studieadministration. Jeg var 
bare nødt til at have noget andet ved siden af, 
for jeg kunne ikke undvære at sidde i bestyrelser 
og lave det organisatoriske arbejde.«

Ved at tage et blik på listen over tillidshverv 
Jakob Lange har passet i de sidste 40 år, må man 
tro ham. Danske Gymnasieelevers Sammenslut-
ning, Magistrenes A-kasse, Kanonhallen, Zahles 
Seminarium, SU-rådet, Ungdomsboligrådet og 
mange andre organisationer, råd og kulturinsti-
tutioner har nydt godt af hans behov for organi-
satorisk arbejde.

»Jeg elsker at lave rammer. Jeg er rammema-
geren. Jeg har været i teaterverdenen, men hav-
de intet ønske om at spille skuespil. Jeg har væ-
ret på universitetet hvor jeg kunne have fået en 

ikke for 40 år siden. Man arbejdede i sommerpe-
rioden, og hvis man skulle have ferie, kunne det 
være hjemme hos familien i Jylland. Der var fak-
tisk studerende der end ikke ville købe tøj mens 
de studerede. Det kunne de gøre når de blev fær-
dige og fik et job. Det var hele den ide om at 
man som studerende skulle lide en masse afsavn 
og blev belønnet bagefter. Det er jo ikke melodi-
en længere. Heldigvis.«

lyse og sorte kapitler i SU’ens historie
Når Jakob Lange skal pege på højdepunkterne i 
sin karriere er der flere ting der springer i øjne-
ne. Blandt andet glæder han sig over oprettelsen 
af Den Koordinerede Tilmelding i 1977 som han 
har været leder af lige siden. Adgangsbegræns-
ningernes tid var kommet på universiteterne, og 
selv om Jakob Lange og hans kolleger havde 
kæmpet imod planen, blev det vedtaget i Folke-
tinget alligevel. Derfor accepterede de ordnin-
gen, men insisterede på selv at administrere ad-
gangsbegrænsningerne.

»Det var Undervisningsministeriets plan at der 
skulle laves et stort centralt kontor der skulle stå 
for optagelsen til alle universiteter i Danmark, 
og det skulle være et direktorat på linje med SU-
styrelsen. Så i stedet for at få et centralt bureau-
kratisk system fik vi et decentralt system der var 
styret af mennesker med studievejledningsbag-
grund.«

Som et andet højdepunkt nævner Jakob Lange 
opfindelsen af klippekortsystemet som blandt 
andet sørgede for seks års SU for alle – også de 
der skiftede studie undervejs – samt kampen for 
dobbelt SU til handicappede og enlige mødre.

»Det synes jeg var lidt af en sejr, og jeg vil lidt 
ubeskedent sige at jeg har en stor del af fortjene-
sten for det. Jeg forsøgte alle steder hvor jeg 
kunne komme af sted med det, at påpege at vi 
måtte gøre noget. Det var jo et helvede og en 
krig for enlige mødre og handicappede at få re-
validering, for det betød eksempelvis at en sags-
behandler skulle godkende om deres studievalg 
var fornuftigt. Ifølge revalideringsloven skulle 
de vælge den hurtigste vej til selvforsørgelse, og 
det kunne for eksempel være at blive SOSU-assi-
stent eller lignende. Men selvfølgelig skal både 
enlige mødre og handicappede have frit studie-
valg ligesom alle andre. Alt andet er jo helt ånds-
svagt. Så den ændring ser jeg tilbage på med 
stor fornøjelse.«

Til gengæld er der ikke meget fornøjelse i 
minderne om perioden med de statskautionere-
de banklån. De blev indført i firserne for at kom-

JUbilæUM

Af Magnus Brandt Tingstrøm

Jakob Lange taler meget. Han har meget på hjer-
te og er ikke bleg for at dele ud af sin viden. Som 
hele Danmarks uddannelsesguru har han i 40 år 
vejledt ungdommen om blandt andet studievalg, 
komplicerede SU-regler og eksamensskræk. Iføl-
ge sit eget forsigtige skøn har han som studievej-
leder og i sine forskellige brevkasser i Politiken 
og andre medier egenhændigt besvaret op mod 
100.000 henvendelser fra unge mennesker.

»Sådan en aften efter vi har spist, og jeg har set 
TV-Avisen, kan jeg godt lide at sætte mig ned og 
besvare en otte-ti spørgsmål fra ganske alminde-
lige studenter. Mange af spørgsmålene har jeg 
set før, men jeg ved heldigvis at der sidder et 
menneske bag hvert af spørgsmålene, og svaret 
kan være ganske vitalt for vedkommende.«

I tidligere tider skulle de studerende person-
ligt møde op på studieadministrationens kontor 
når de skulle søge ind på universitetet eller med-
dele ændring af bankkonto eller adresse. Det be-
tød at Jakob Lange talte med mange tusinde stu-
derende hvert år. Ikke overraskende har studie-
vejledningen som så meget andet dog udviklet 
sig en del i løbet af Jakob Langes mange år bag 
skrivebordet.

»Da jeg begyndte som studievejleder for 40 år 
siden, var tendensen nok at en studievejleder 
mere var som en læge. Dengang forudsatte man 
jo nærmest at man skrev en journal over de stu-
denter man havde snakket med. Det fik jeg lyn-
hurtigt gjort op med. Vi skulle have en åben vej-
ledning hvor folk er velkomne. De behøvede ik-
ke fortælle hvad de hed eller noget andet. Mit 
mål var at vi skulle snakke med 80 procent af 
dem der startede på universitetet som var man-
ge tusinde. Og så var der jo altså ikke tid til at 
sidde og skrive journaler,« forklarer han.

ikke som i gamle dage
Og det er ikke kun studievejledningen der har 
ændret sig. Jakob Lange kan tydeligt mærke at 
de studerendes forventninger til studielivet er 
anderledes end i tresserne.

»Før i tiden var studenterne fattige og passede 
virkelig på pengene. De kunne måske få en en-
kelt kop kaffe på kaffebar hvorimod de i dag er 
en attraktiv del af forbrugersegmentet i Køben-
havn. Jeg kender mange studerende der mener 
at en ordentlig skiferie om vinteren og en tur 
sydpå om sommeren er et must. Det gjorde de 

Man skal ikke skue  
hunden på hårene
I år har han 40 års jubilæum på Ku, men i folkeskolen tvivlede lærerne 
på hans evner fordi han var ordblind. Inden sin afgang advarer Jakob 
Lange nye studievejledere imod at dømme studerende ude på forhånd

» Man ved aldrig om ham 
den 19-årige umodne 
og usikre dreng som 
man sidder og snakker 
med, er en fremtidig  
nobelprisvinder eller  
superprofessor«
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ensidige annoncer. De mange annoncekroner 
kunne bruges langt bedre.«

Vil holde op mens legen er god
40 år er lang tid på enhver arbejdsplads og efter 
de mange år er Jakob Lange da også begyndt at 
tænke på hvornår det er tid til at stoppe.

»Jeg har gjort op med mig selv at jeg ikke bli-
ver længere end til jeg er 65. Det vil sige at jeg 
højst bliver halvandet år endnu. Man skal holde 
op mens legen er god. I betragtning af at jeg har 
været chef for en stor afdeling herinde siden 
1975, må jeg til at beskæftige mig med andre 
ting. Jeg skal blandt andet bygge badeværelse, 
og så skal jeg bruge tid på at læse aviser og høre 
P1.«

I forbindelse med jubilæet har Jakob Lange af-
talt med universitetets ledelse at han som led i 
en seniorordning ikke længere skal bidrage til 
KU’s studieadministration, men fortrinsvis arbej-
de med de eksterne opgaver: Den Koordinerede 
Tilmelding og Studievalg København. Han har i 
sin tid ikke været bleg for at udtale sig til medi-
erne, men når han går på pension, er det til gen-
gæld slut med at blande sig i debatten om studi-
erne.

»Jeg vil lukke helt i med hensyn til uddannel-
ser, uddannelsespolitik, studenter og så videre. 
Man skal ikke sige noget om de ting når man ik-
ke længere har fingeren på pulsen. Jeg har mødt 
alt for mange der er gået på pension, som stadig 
sender læserbreve til Politiken, og man tænker 
at det alene må være for at vise at han er i live. 
Det kommer jeg ikke til.«

Inden det kommer så vidt vil Jakob Lange ger-
ne videregive en betydelig erfaring fra sine 40 år 
som studievejleder. 

»Jeg har vejledt umodne, slatne, tvivlende un-
ge mennesker på 19 år der var gået i gang med 
at studere, og i min sjæl har jeg måske tænkt 
’Det går aldrig godt’. I dag kan jeg se at en god 
håndfuld er blevet departementschefer, utallige 
er blevet professorer, og atter andre er blevet 
ambassadører, koncerndirektører og så videre. 
Derfor har jeg har sagt til de utallige studievejle-
dere jeg har uddannet gennem årene, at de skal 
lade være med at skue hunden på hårene, for 
man ved aldrig om ham den 19-årige umodne 
og usikre dreng som man sidder og snakker 
med, er en fremtidig nobelprisvinder eller super-
professor.«

mbt@adm.ku.dk

det mig så meget i debatten, men jeg synes selv 
at jeg nærmest var forpligtet til det som offent-
ligt ansat. Jeg blev ansat tilbage i den grå oldtid 
og talte med rektor Mogens Fog der ansatte mig. 
Han lagde ikke skjul på at han mente at den of-
fentlige debat er uendelig vigtig, og hvis man af 
lutter frygt for at sige noget forkert holder sin 
mund helt lukket, så har man også begået en 
stor fejl.«

Måske af samme grund vil Jakob Lange også 
gerne knytte en kommentar til den aktuelle situ-
ation omkring universiteternes hvervekampag-
ner for at lokke studerende til. De er nemlig helt 
unødvendige og man risikerer i værste fald at 
ødelægge studievejledningens arbejde, mener 
han.

»Det ærgrer en gammel studievejleder at være 
vidne til at de videregående uddannelser bruger 
et stort tocifret millionbeløb på store annoncer 
med ganske lille informationsværdi. Annoncer-
ne får ikke flere til at gå i gang med en uddan-
nelse, men fører højst til en beskeden omforde-
ling mellem institutionerne. Det er voldsomt at 
Studievalgs institutionsuafhængige vejledning 
skal ske i konkurrence med et bombardement af 

Ordblindhed forsvinder ikke så nemt, og Ja-
kob Lange mærker stadig sit handicap. Nuvæ-
rende og tidligere kolleger fra universitetet og 
konen derhjemme hjælper alle til når han skal 
have rettet sine skriverier for fejl. Alle breve skal 
således være renset for stavefejl inden de bliver 
sendt ud.

»Der er jeg helt hysterisk. Der må ikke gå no-
get ud på universitetets brevpapir hvis der ikke 
har været nogen inde over for at rette staveorde-
ne. Det er irriterende og koster selvfølgelig no-
get ekstra tid, men jeg bliver altså nødt til at ha-
ve nogen der kan hjælpe mig. Hvis jeg sidder i 
toget og skal skrive en e-mail kan jeg godt finde 
på at spørge sidemanden om han eller hun lige 
vil hjælpe mig. Jeg trækker på alt og alle jeg mø-
der,« fortæller Jakob Lange.

Pligt til at blande sig
I tidens løb er Jakob Lange blevet en af de mest 
profilerede ansatte på KU. Medierne har citeret 
ham i så stor stil at mange mennesker har opfat-
tet ham som KU’s ansigt udadtil.

»Det er ikke altid at alle på Københavns Uni-
versitet har sat lige meget pris på at jeg har blan-

forskerstilling som jeg kunne have haft resten af 
livet, men jeg sagde nej. Både forskning, kunst 
og kultur interesserer mig voldsomt, men jeg 
skal lave rammer. Jeg skal hverken være forsker 
eller kunstner, for det er ikke mig.«

ordblindhed et helvede
Meget af det organisatoriske arbejde har også 
været helliget kampen for de ordblinde, blandt 
andet som formand for bestyrelsen i Hovedsta-
dens Ordblindeskole. Det skyldes at Jakob Lange 
selv er ordblind hvilket ikke altid har været lige 
sjovt.

»Min ordblindhed var et helvede i folkeskolen. 
Der betød ordblindhed at man var både dum og 
doven, og det kunne de ikke lide. I gymnasiet 
gik det straks bedre, især fordi jeg blev elevråds-
formand og formand for DGS, så cigarføringen 
blev lidt højere. Da jeg kom på universitetet var 
problemet ikke så stort. Jeg var ret flittig til at 
komme til timerne, og det betød at jeg faktisk 
kunne gå til eksamen og få ganske pæne resulta-
ter uden at have læst bøgerne alt for grundigt. 
Mens andre foretrak at læse bøgerne foretrak jeg 
at lytte efter.«

StREEt ARt – En dag blev 

Jakob Lange stoppet på gaden 

af en ældre herre. Manden præ-

senterede sig som Plougmann. 

Han fortalte at han havde malet 

Jakob Lange efter et foto i uge-

bladet Femina. Plougmann viste 

ham billedet, og endte med at 

forære ham det. 
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Debat

Årsagen til stigningen af atmosfærens CO2-
indhold er en anden nu end i tidligere årtusinder 
fordi menneskeheden først nu har fundet på at 
grave store mængder kul, olie og gas op af jor-
dens indre og futte dem af. Stigningen i atmo-
sfærens CO2-koncentrationer går meget hurtige-
re nu end i tidligere årtusinder som dokumente-
ret i iskernerne fra Grønlands indlandsis. Bare 
fordi der har været andre årsager til tidligere ti-
ders (langsomme) stigning i atmosfærisk CO2-
koncentration, betyder det ikke at samme meka-
nismer er på spil nu.

Nedkøling på grund af partikelforurening i at-
mosfæren og termisk inerti i oceanerne er årsa-
gerne til at den observerede globale temperatur-
stigning hidtil er mindre end hvad man umiddel-
bart kan forvente af den observerede stigning i 
CO2-koncentration – ud fra klimamodeller eller 
en simpel korrelation mellem CO2 og tempera-
turproxydata fra iskernerne.

Alle de forhold hvor Bertel Johansen efterly-
ser mere viden, er opklarede. Der er derfor in-
gen grund til at tro at IPCC’s klimaforskere er 
galt afmarcherede.

DUPlik 2
BERTEL JOHANSEN, maskinmester, vedlige-

holdelseschef på Naturvidenskab 

 

I svaret på mit synspunkt er der en vurdering af 
at oceanerne optager mere CO2, men hos Chri-
stopher Stowasser en vurdering af oceanerne 
rummer mindre CO2 med henvisning til stigende 
vandtemperatur. Begge synspunkter kan næppe 
være rigtige, så det vil være rart med nogle mere 
naturvidenskabelige forskningssvar på gasud-
vekslingen med oceanerne, tundraens betydning 
og andre forhold, før der konkluderes.

Klimaændringer er 
menneskeskabte
REPlik 3
CHRISTOPHER STOWASSER, studerende, Center 

for Is og Klima, NBI 

Kommentar til indlæg ’Mennesket uden skyld i 
global opvarmning?’, UA 5) Kære Bertel Johan-
sen. Du har ret i at afbrændingen af fossilt kul-
stof bruger atmosfærisk ilt under CO2-dannel-
sen, og atmosfærens iltindhold skulle derfor teo-
retisk falde. Men du ignorerer nogle vigtige fak-
ta.

Atmosfærens iltindhold er 21 volumenpro-
cent. Det er cirka 550 gange mere end atmosfæ-
rens CO2-indhold. Stigningen i CO2-koncentrati-
onen på 0,008 volumenprocent (fra 0,030 til 
0,038 volumenprocent) i cirka 100 år er ret 

artikel, at der er så meget ilt tilstede, at afbræn-
ding af al kulstof kun vil reducere ilten med et 
par procent hvilket jo er beroligende, men ikke 
afklarer det spørgsmål jeg rejste.

Hvis fossil afbrænding har den øjeblikkelige 
påvirkning af atmosfærens indhold af CO2 som 
IPCC mener, må O2 indholdet nødvendigvis føl-
ge analogt med nedad med samme procent-
point, eller der må være andre konkrete forsk-
ningsresultater der forklarer forskellen.

DMI udbygger nu sit svar til mig med, at »det 
store billede passer med, hvad man forventer.« 
Det forekommer lidt ukonkret, for det billede 
der henvises til er lidt groft tegnet, så det kunne 
jo være forventningen om hvad der ses der får 
billedet til at fremstå i forklarelsens skær.

Ingen grund til at tvivle 
på Fn’s klimapanel 
REPlik 2
PHILIPP VON HESSBERG, postdoc, Kemisk 

Institut

Bertel Johansen påstår i et indlæg i Universitets-
avisen nummer 5 at indholdet af ilt (O2) i atmo-
sfæren ikke falder i samme takt som koncentrati-
onen af kulddioxid (CO2) stiger, og at det derfor 
er uklart hvor den øgede mængde CO2 i atmo-
sfæren kommer fra.

Fakta er at iltindholdet i atmosfæren falder. 
Ifølge data fra Scripp’s Institute for atmosfærens 
koncentration af ilt og atmosfærens koncentrati-
on af kuldioxid i perioden 1989 – 2008 (http://
bluemoon.ucsd.edu/data.html) er CO2’s mol-
brøk (koncentration) i atmosfæren steget med 
40 ppm. I samme periode er molbrøken for ilt 
faldet med 63 ppm. 

Man kunne måske umiddelbart tro at en stig-
ning på 40 ppm i CO2-indholdet skulle modsva-
res af et tilsvarende fald i iltindhold, men for-
skellen skyldes at noget af den CO2 som vi udle-
der til atmosfæren, bliver optaget af oceanerne 
og af planter på landjorden; derfor er faldet i O2-
indhold faktisk større end stigningen i CO2-ind-
hold.

Bertel Johansen anfører i øvrigt at befolk-
ningstilvæksten de sidste 50 år medfører en for-
øget tilgang på rundt regnet 1.750.000.000 tons 
CO2 per år til atmosfæren. Jeg går ud fra at dette 
tal repræsenterer de ekstra menneskers stofskif-
te og den mængde CO2 der udåndes. Mennesker 
er CO2-neutrale fordi vi spiser føde som i sidste 
ende kommer fra planter og disse optager CO2 
under deres vækst. Her ser jeg bort fra bidrag til 
CO2-emissioner fra transport af mad, produkti-
on af gødning med mere. CO2-neutrale aktivite-
ter bidrager ikke til drivhuseffekten og indgår 
derfor ikke i klimadiskussionen.

en kort artikel, skrevet af en af verdens mest an-
erkendte klimaforskere, professor Wallace Bro-
ecker. Broecker forklarer blandt andet, at – og 
hvorfor – mængden af ilt i atmosfæren er falden-
de. Han drøfter desuden, hvilke faktorer der 
spiller ind på forholdet mellem CO2 og ilt i at-
mosfæren, og hvad der komplicerer ligningen, 
så den mængde ilt, der er forsvundet, ikke præ-
cis er lig med den mængde ilt, der skal til for at 
dække forbrændingen af kul og olie. 

Broecker konkluderer, at den forbrændte 
mængde fossilt brændsel og den øgende mæng-
de atmosfærisk CO2 ikke kan relateres 1:1 til 
den forsvundne mængde ilt – men at det store 
billede passer med, hvad man forventer. Selv om 
artiklen har mere end ti år på bagen, er alle de 
relevante processer forklaret. Den tager blot ti 
minutter at læse: www.columbia.edu/cu/21stC/
issue-2.1/broecker.htm. 

DUPlik 1 
BERTEL JOHANSEN, maskinmester, vedligehol-

delseschef på Naturvidenskab 

 

Jeg gengav faktisk hele DMI’s eget svar til mig; 
jeg konkluderede ikke at iltindholdet i atmosfæ-
ren ikke falder; jeg har naturligvis læst den arti-
kel DMI henviste til, og hvorfra jeg har refereret 
til et iltsvind på et par milliontedele; og jeg kon-
kluderede ikke, men stillede spørgsmålstegn ved 
den dokumentation der lægges frem for offent-
ligheden.

Derudover oplyser nævnte Wallace S. Brokers 

Forkert fortolkning af 
klimafakta
REPlik 1
PETER THEJLL, klimaforsker, DMI

I Universitetsavisen nummer 5/09 bringes et læ-
serbrev af maskinmester og vedligeholdelses-
chef på Naturvidenskab ved Københavns Univer-
sitet Bertel Johansen med titlen: ’Klimaforsk-
ning: Mennesket uden skyld i global opvarm-
ning.’ 

I artiklen inddrager Bertel Johansen et kort 
uddrag af et svar, han har modtaget fra mig på 
baggrund af en henvendelse om »…sammen-
hængen imellem det stigende CO2-indhold i at-
mosfæren og samme atmosfæres iltindhold«. 

I besvarelsen til Bertel Johansen henviser jeg 
til relevante sider på internettet. Det ser dog ik-
ke ud til, at der er taget højde for disse videnska-
belige oplysninger i Bertel Johansens artikel. 
Uheldigvis betyder det, at Bertel Johansen kon-
kluderer – i modstrid med både teori og observa-
tioner på området – at iltindholdet i atmosfæren 
ikke falder. På denne baggrund ræsonnerer han 
yderligere at afbrænding af fossilt brændsel, 
hvor ilt-molekyler burde forsvinde fra atmosfæ-
ren ved dannelse af blandt andet CO2, ikke kan 
være årsagen til den stigende, globale tempera-
tur. 

Dette er imidlertid forkert, hvilket fremgår af 
et af de link, min besvarelse henviser til. Her er 

Brain and Mind Forum 2009

Conference for young scientists in Denmark
Lo-skolen, Helsingør, September 22nd- 24th 2009

The interdisciplinary research network “Brain, Mind, and Medicines” at the University of Copenhagen 
is pleased to present this invitation for the Brain and Mind Forum 2009.  

The keynote speakers and their topics are:
• James Fawcett (Cambridge, UK): “Neuroplasticity”
• Alva Noë (Berkeley, USA): “Perception and Consciousness”
• Gemma Calvert (Warwick, UK): “Neuromarketing”
• Hans Keirstead (Irvine, USA): “Stem Cells and Neuronal Injuries”
• Hermano I. Krebs (Massachusetts, USA): “Human-Machine Interactions”
• Jan Kehler (Copenhagen, Denmark): “Chemistry and Medicine in the Brain”
• Patricia S. Churchland (San Diego, USA): “Neuroscience and Philosophy”

All PhD students, postdocs and young scientists within the 
areas of neuroscience, neuropsychology, consciousness and 
other associated research fi elds are encouraged to submit 
an abstract.

Deadline for registration and abstract submission: 
June 2nd 2009

The programme will be a combination of keynote lectures, poster 
presentations and more specifi c mini lectures selected from the body of 
submitted abstracts. In addition, “Brain, Mind, and Medicines” granted scholars 
will present their projects. A major aim of the conference is to strengthen the 
collaboration of young scientists nationally as well as internationally.

                                            Read more about the Forum and how to apply : 

www.bmm.ku.dk

VARMt EMNE – Bertel 

Johansens Synspunkt i sid-

ste nummer har provokeret 

mange læsere.
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Synspunkt

O2-molekyle per C-atom. Men herudover dannes 
der også vand, så i middel bruges der mere end 
ét O2-molekyle per CO2-molekyle.

Det er rigtigt, at med to cifres nøjagtighed er 
der 21 procent O2 i atmosfæren, og sådan vil det 
vedblive at være i meget lang tid fremover. Vi er 
så heldige, at atmosfæren har et meget stabilt og 
stort iltindhold. Så selv om vi brænder løs af kul 
med videre, så rokker det næsten ikke ved iltpro-
centen.

Men med en større præcision i talangivelsen 
vil man se ændringer inden for relativt korte 
tidsrum. Ofte vil man i lærebøger finde tallet 
20,95 procent som mål for iltindholdet i tør, al-
mindelig luft. Med denne nøjagtighed vil sidste 
ciffer skulle ændre sig cirka for hvert tyvende år. 
Øger man yderligere præcisionen til for eksem-
pel seks cifre, vil man faktisk på det sidst bety-
dende ciffer kunne se ændringer fra ét år til det 
næste. Det var dog først fra slutningen af 
1980’erne, at man kunne måle ilt så nøjagtigt. 
(Se for eksempel Ralph Keeling et al: Nature, vol 
381, 16. Maj 1996, side 218-221).

I stedet for at regne i procenter bruger man of-
te tallet ppm. For eksempel er en procent på 
20,95% ækvivalent med et ppm-tal på 209500 
for ilt i atmosfæren. BJ citerer Ralph Keeling for 
at have observeret et fald på »et par milliontede-
le«. Det rigtige er, at Keelings målinger viser et 
fald i atmosfærens iltindhold på cirka tre ppm 
per år, for eksempel fra 209500 til 209497 ppm. 

De -3 ppm i iltindholdet repræsenterer imid-
lertid ikke det samlede iltforbrug til forbrænding 
af kulforbindelser, idet cirka 30 procent af det 
dannede CO2 faktisk hurtigt bliver omdannet til 
biomasse igen via øget fotosyntese (hvorved der 
frigives ilt igen). Derfor, hvis ilt kun ændrede sig 
på grund af afbrænding af fossile brændstoffer, 
skulle iltindholdet per år falde mere, cirka 4,5 
ppm.

Man kan vise, at et fald på 4,5 ppm O2 svarer 
til en forbrænding af syv milliarder tons rent kul. 
Og det er præcist, hvad man ved, at der forbræn-
des per år. Så der er en fin sammenhæng.

Et lille regnestykke mere: et interessant 
spørgsmål er, hvor lang tid det vil tage, før ilt-
indholdet er nede på 20 procent angivet med to 
cifre? 

I så tilfælde skal der altså være mindre end 
20,5% ilt, det vil sige mindre end 205000 ppm. 
Der skal mindst et fald på 4500 ppm til. Og det 
vil tage 1500 år med uændret forbrænding!

Så sværere er det ikke.
I øvrigt er der flere andre argumenter for, at 

det er fossilt kul, man ser i det stigende atmo-
sfæreindhold af CO2.

DUPlik 4
BERTEL JOHANSEN, maskinmester, vedligehol-

delseschef på Naturvidenskab 

Mange tak for redegørelsen, der kaster lys over 
sagen og skaber den smukke overensstemmelse 
imellem politisk udmelding og forskningens 
frembragte resultater ved at ’veje og måle’. Men 
forudsætningen er dog accept af at netop de 
nævnte cirka 30 procent af det dannede CO2 
hurtigt omdannes til biomasse i ekstra fotosyn-
tese globalt. Jeg ved ikke hvorfra tallet kommer, 
men det passer på en tilbageregning fra det fak-
tuelt optalte kulforbrug, men har måske derud-
over også sin egen videnskabelige dokumentati-
on?

nemt at måle. Til gengæld er det virkelig svært 
at måle faldet i iltindholdet fordi faldet er så 
utroligt lille i forhold til koncentrationen.

Desuden er atmosfærens iltindhold reguleret 
af flere faktorer: Fx forandrer gassernes opløse-
lighed i oceanerne sig ved en temperaturstig-
ning. Vandet kan holde mindre CO2 og ilt under 
højere temperaturer end det kunne før den glo-
bale opvarmning. Mindre CO2 og ilt i vandet be-
tyder mere af dette i atmosfæren. Det modvirker 
faldet i atmosfærens iltindhold, men forstærker 
stigningen i atmosfærens CO2-koncentration. 
Derfor er det forventede fald i atmosfærens ilt-
indhold endnu mindre!

I teksten skriver du at faldet af iltindholdet er 
for lille for at forklare noget. Men faldet er over-
hovedet ikke forventet til at være lige så højt 
som stigningen i atmosfærens CO2-koncentrati-
on. Det forklarer derfor meget.  

Selvfølgelig skal man være kritisk, og man kan 
selv vælge hvad man vil tro på, men jeg synes ik-
ke at du skaber et objektivt billede af klimafor-
andringen. Du undgår fakta, og når man læser 
dit indlæg, virker det som om der er lige så man-
ge argumenter for som imod antagelsen om at 
klimaforandring er ’menneskeskabt’. Det er for-
kert! De fleste fakta peger på en ’menneskeskabt’ 
klimaforandring.     

DUPlik 3
BERTEL JOHANSEN, maskinmester, vedligehol-

delseschef på Naturvidenskab 

I svaret angives at der ikke er forventning om et 
lige så stort fald i O2 som stigningen i CO2. Men 
det teoretiske fald i iltprocenten som følge af 
fossil afbrænding af kul bør følge CO2-stignin-
gen analogt på samme decimal, når der ses bort 
fra alle andre processer, og det er vel næppe 
vanskeligere at måle ilt end CO2, hvis det er det 
man vil og har brug for. Og der er faktisk for-
ventning om tilsvarende størrelse fald i O2, som 
også Philipp von Hessberg anfører. Begge disse 
modsatte synspunkter på udviklingen i O2 kan 
næppe være rigtige, så måske er det for tidligt at 
placere et skyldsspørgsmål?

naturlig forklaring på 
menneskeskabt CO2-
udslip
REPlik 4
AKSEL WALLøE HANSEN, lektor, Niels Bohr 

Institutet

I sit indlæg i Universitetsavisen nummer 5 om en 
tilsyneladende uoverensstemmelse mellem at-
mosfærens stigende indhold af CO2 og et mod-
svarende fald i iltindholdet indikerer Bertel Jo-
hansen, at der ikke er menneskeskabte kilder til 
de kendte stigninger i CO2. Altså at de øgede 
mængder CO2 i atmosfæren ikke kommer fra af-
brænding af kul-forbindelser (fossile brændstof-
fer). Dette begrunder BJ med, at iltindholdet 
»stadig« er på 21 procent, og at der kun er målt 
et fald på »et par milliontedele« i ilten. 

Her vil jeg give en redegørelse, der viser, at 
tingene hænger smukt sammen med kendskabet 
til de menneskeskabte udslip af CO2.

På grund af menneskehedens forbrug af fossi-
le brændstoffer skal der forventes et fald i iltind-
holdet, da der skal bruges ilt til forbrænding af 
kul. For hvert molekyle CO2 skal der jo bruges et 

Reclaim Your  
Education – vi tager 
universitetet tilbage

AktiViSME

MICHAEL HUNNICKE JENSEN og 

METTE HERMANSEN, talspersoner for 

Reclaim your Education

Overalt i verden bruger studerende denne uge til at markere modstand mod markeds-
gørelse af viden og uddannelse. Fra Guatemala over Grækenland til Frankrig og Filippi-
nerne besætter, demonstrerer og aktionerer tusinder af studerende fra en fælles politisk 
platform: Vi kræver offentlige uddannelser med plads til faglig fordybelse, kritisk tænk-
ning og demokratisk deltagelse.

I Danmark fokuserer vi især på den markedsgørelse, vi oplever på universitetet. Uni-
versitetsloven fra 2003 har gjort universiteterne til et eksperimentarium for markeds-
orienterede tiltag: Den faglige autonomi er erstattet af ministeriel detailstyring, og den 
demokratiske medbestemmelse er erstattet af top-down virksomhedsledelse. Universi-
tetsloven giver desuden incitamenter til, at universiteterne skal opføre sig som private 
virksomheder og konkurrere med hinanden om finansiering, stik imod den universitære 
forsknings traditioner, der bygger på samarbejde og vidensdeling.

kognitiv kapitalisme
Den politiske styring af universiteterne knytter sig til ideen om, at vi lever i et videns-
samfund. Det er både rigtigt og forkert. Det er nemlig ikke viden, men vækst og profit 
der dominerer i vores samfund. For regeringen er et videnssamfund et samfund, hvor 
viden er en vare, man kan investere i og tjene penge på. En mere korrekt betegnelse for 
det videnssamfund vi kender i dag, er derfor kognitiv kapitalisme; en kapitalisme der 
baserer sig på at udvinde profit af menneskers tanker, begær, drømme og ideer. Her-
med fremstår klarere, at hensigten med viden er at skabe profit.

Universitetsloven af 2003 er ét udtryk blandt mange for denne omstilling til profit-
abel vidensproduktion, som EU med den såkaldte Lissabon-strategi vedtog i 2000. Kon-
ceptet er klart: der skal tjenes penge på forskning og uddannelse. Og i den sammen-
hæng er der ikke plads til velfærdsstatslige ideer om gratis uddannelse og offentlig 
forskning. 

I mange europæiske lande er konsekvensen for studerende derfor, at der i de senere 
år er blevet indført fuld brugerbetaling for universitetsuddannelser. Det gælder for ek-
sempel i England, hvor en hel kandidatuddannelse let kommer op på 100.000 kr. i 
egenbetaling. Så langt er markedsgørelsen ikke kommet i Danmark endnu, men hvis 
studerende og ansatte ikke får skabt den nødvendige modstand imod den nuværende 
retning for universiteterne, så kan denne udvikling hurtigt komme til Danmark og bry-
de det velfærdsstatslige grundprincip om uddannelse som en rettighed for alle. 

Vi forlanger en ny kontrakt
Helge Sander og regeringens lavine af markedsorienterede tiltag bliver ført frem med et 
krav om, at universiteterne skal være til gavn for samfundet, defineret ved mantraet ’fra 
forskning til faktura’. For regeringen er samfundsnytte ensbetydende med, at studeren-
de og forskere producerer viden til gavn for private virksomheders indtjening. 

Men denne tro på de frie markedskræfter som sandheden og løsningen på alle pro-
blemer har spillet fallit. Aktuelle samfundsproblemer som finanskrisen og den truende 
klimakatastrofe viser, at markedet ikke formår at løse helt afgørende problemer, men 
tværtimod er med til at skabe dem. Begge kriser har blotlagt nødvendigheden af, at vi-
denskaben kan påpege ubehagelige sandheder, også når det rammer erhvervslivets ret 
til fri udfoldelse. 

Vi forlanger derfor en ny kontrakt mellem universitetet og samfundet. Vi skal ikke til-
bage til elfenbenstårnet, for universitetet må og skal være åbent mod og relevant for 
samfundet.   

Men samfundsrelevante universiteter er ikke lig med erhvervslivsnyttige produkti-
onsenheder. Vi mener, at selvstyrende universiteter med medarbejderdemokrati vil væ-
re langt mere samfundsnyttige end topstyrede, markedsgjorte universiteter. Samfunds-
nytte og universitært selvstyre er derfor en falsk modstilling, som vi skal gøre op med!
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aktuelt emne – uden bestemte politiske motiver. 
For øvrigt indgik Forsvarskommissionens netop 
afgivne beretning overhovedet ikke i debatten. 

Tidligere har vi haft talere med så forskellige 
baggrunde som fx statsminister Anders Fogh 
Rasmussen, den gamle franske venstrefløjsakti-
vist Daniel Cohn-Bendit, partiformand Helle 
Thorning-Schmidt, Bjørn Lomborg, Svend 
Auken – og man kunne fortsætte. Af kommende 
arrangementer, som vi har på bedding, kan jeg 
nævne økonomi- og erhvervsminister Lene 
Espersen, en seance i forbindelse med 60-året 
for Forbundsrepublikkens oprettelse og et Euro-
pa-Parlamentsvalgmøde, hvor samtlige spids-
kandidater har indvilget i at komme. Alle er 
hjerteligt velkomne.

Gymnasiaster med 
gammeldags uden- 
adslære på vej til Ku
AlMEN StUDiEFoRbEREDElSE
CHARLOTTE MARIE BISGAARD NIELSEN, gym-

nasieadjunkt og ekstern lektor i sprogpsykologi

Universiteterne er ikke klar over hvilken sen-
ding, der er på vej efter gymnasiereformen. 
Gymnasiereformen skulle styrke studiekompe-
tencen. Dannelse beskrives i håndbogen Almen 
Studieforberedelse (AT) fra 2005 som »kompe-
tence i aktion«. Fire år senere er gymnasiet ført 
tilbage til den gamle latinskoles udenadslære. 

AT skal sikre kendskab til fakulteternes stu-
diemetoder. Problemet er diskrepansen mellem 
elevernes forståelse af faget og Undervisnings-
ministeriets hensigt med det. Det er svært at få 
overblik over videnskabernes traditioner på tre 
år i en alder af 16-18 år. Et fakultet er for gym-
nasieelever snarere en bygning end en række 
skiftende videnskabelige traditioner. Metode er 
ikke salt, og teori er ikke peber, der blot kan 
drysses hen over en narrativ, sådan som man er i 
gang med at lokke eleverne i gymnasiet til at tro. 

De unge skal anvende Popper og Kuhn, her-
meneutisk metode og naturvidenskabelige me-
toder, henvise til forskningstraditioner og skelne 
samfundsfaglig metode fra historisk metode. AT 
lærer ikke de unge at tænke, men at simulere et 
universitetssprog.

Man forstår først tingene ret, når man kan 
indsætte dem i en sammenhæng, så andre kan 
forstå dem. Det er en grundtanke i sprogpsyko-
logi, at sprog altid forstås af nogen i en eller an-
den henseende. 

Gammeldags udenadslære
Startskuddet til årets AT-eksamen er givet. Syn-
opserne er skrevet. Emnet er Rejser. Til projek-
terne om rejser skal eleverne anvende to fag og 
metoder fra to fakulteter, vise kendskab til til-
gange, diskutere ophav, forskelle og ligheder til 
sommereksamen.

Eleverne har drysset det, de tror er de rette 
ord, hen over teksten, men ikke forstået det, der 
var meningen. Og det kan de ikke med de forud-
sætninger, de har. Niveauet er helt forkert i for-
hold til målgruppen. Elevernes forforståelse af 
hvad universiteterne laver, er aldrig blevet af-
dækket eller imødekommet. De er blevet sat til 
at abe efter.

Det burde bekymre universiteterne, for ele-
verne får et noget broget indtryk af, hvad det vil 
sige at læse videre. Eleverne ledes frem til gam-
meldags udenadslære af en videnskabsremse, 
der nemt kunne forveksles med Oles nye autobil 
for dem i indhold. For de kan ikke forklare, hvad 
de mener med de ord, de anvender, når man 
spørger ind til det. 

konteksten er afgørende
En instruktionsvideo fra Undervisningsministe-
riet fra sidste års første afholdelse af AT-eksa-
men vidner kun alt for godt om dette. Videoen 
viser en elev blive krydsforhørt grænsende til det 
pinlige i fakulteternes metoder, som han prøver 
at gengive så godt som muligt. Ords betydninger 
kan ikke løsrives fra de sammenhænge, de op-
træder i, og når universitetsordene optræder til 
en AT-eksamen, betyder de ikke det samme, 
som når de bliver sagt på universitetet af univer-
sitetsfolk, det må da være åbenlyst. Det ville væ-
re det samme som at påstå, at et billede af en pi-
be er det samme som en pibe, for at bruge Mag-
rittes metafor. 

Kommende studerende vil med stor sandsyn-
lighed stille sig kritisk over for studierne, for de 
har lært AT. Det kan i værste fald betyde udslet-
telse af hele fagområder. Det er just vedtaget at 
reducere AT fra 240 til 200 timer og gøre faget 
til b-niveau. Men det er på høje tid at tage stil-
ling til, hvilken fremtid vi ønsker. Man kan be-
gynde at overveje hvad AT skal betyde for uni-
versitetet. Især humaniora.

Klimakatastrofe  
og risikovurdering
REPlik
PHILIPP VON HESSBERG, postdoc, Kemisk Institut

Bjarne Andresen er i sit debatindlæg i Universi-
tetsavisen nummer 5 oprørt over Katherine Ri-
chardsons udsagn, at der er »90 procents risiko 
for at vi er på vej mod en katastrofe hvis vi ikke 
gør noget. De sidste ti procent er ikke interes-
sante.« Det er fremtidige generationers mulig-
hed for et (godt) liv der er på spil her. Mener 
Bjarne Andresen virkelig at vi skal satse på den-
ne ti procents chance på deres vegne?

Jeg bruger penge på en brandforsikring til mit 
hjem, selvom jeg umiddelbart vurderer at der ik-
ke er mere end en promilles sandsynlighed for at 
jeg oplever en brand i min levetid. Alligevel teg-
ner jeg – ligesom de fleste andre – en sådan for-
sikring. Når der nu er 90 procents risiko for en 
klimakatastrofe, synes jeg at det er rimeligt at 
verdens ledere bruger et par procent af vores 
bruttonationalprodukt til at sikre os mod en så-
dan katastrofe.

Ku som politisk  
krigszone?
REPlik
JøRN BOYE NIELSEN, Cand.scient.pol.

LARS HEDEDAM, studerende, RUC.

 

Københavns Universitets prorektor Lykke Friis, 
der også – i egenskab af akademisk ekspert – har 
været medlem af Forsvarskommissionen, har 
mange jern i ilden. Hun står blandt andet bag 
flere mødearrangementer i universitetsledelsens 
regi, hvor den officielle danske forsvarspolitik i 
almindelighed og den danske deltagelse i Afgha-
nistan-krigen i særdeleshed præsenteres af offi-
cielle aktører. 

Torsdag den 26. marts afholdtes således et 
møde i Festsalen på Københavns Universitet i 
Nørregade, ’War Zone Afghanistan’, hvor for-
svarsminister Søren Gade og den engelske for-
svarsminister John Hutton gav deres og deres 
regeringers syn på nødvendigheden af NATO’s 

krigsførelse i Afghanistan. Med prorektoren som 
stærkt engageret ordstyrer forløb mødet, der 
havde samlet en fuld sal af hovedsagelig stude-
rende, som et ensidigt og slet skjult reklame-
fremstød for Forsvarskommissionens konklusio-
ner og anbefalinger og for regeringens og NA-
TO-alliancens måde at forholde sig til proble-
merne i Afghanistan og til international terroris-
me på. 

I februar 2009 afholdt prorektoren et ’seme-
ster kick-off-møde’ for de studerende, også i Uni-
versitetets Festsal, med forsvarschef Tim Sloth-
Jørgensen, som talte om ’Fremtidens trusselsbil-
lede: Dansk forsvar og engagement i internatio-
nale konflikter’. Efterfølgende blev der på Uni-
versitetets hjemmeside lagt et link til det vi-
deoindslag om mødet, som Forsvarets Medie-
center producerede.

Universitetet er traditionelt et forum for uaf-
hængig og kritisk undervisning, forskning og 
faglig debat på højeste akademiske niveau. Det 
forekommer derfor overraskende og upassende, 
at Københavns Universitets rektorat, ved prorek-
tor Lykke Friis, bruger universitetet – og dets fi-
neste lokalitet og talerstol – til afholdelse af en-
tydigt politiske, og politisk ensidige, mødearran-
gementer. 

SVAR
LYKKE FRIIS, prorektor

Klima-udfordringen, USA, Asien, EU’s udvikling, 
studenteroprøret i ’68 og Danmarks kommende 
Afrika- og skattepolitik. Dette er blot nogle af de 
temaer, som rektoratet, ofte i tæt samarbejde 
med Studenterrådet og fakulteterne, på det se-
neste har sat til debat i Festsalen. Ambitionen er, 
at vi på KU – ligesom mange udenlandske uni-
versiteter – giver de studerende mulighed for at 
forholde sig til aktuelle problemstillinger og 
komme i direkte (og kritisk) dialog med beslut-
ningstagere og eksperter, som de fleste menne-
sker normalt ikke har adgang til. 

Heldigvis er det en tradition, der er ved at vin-
de indpas. Tag bare det arrangement, som Jørn 
Boy Nielsen og Lars Hededam kritiserer i oven-
stående indlæg. En tætpakket Festsal med aktive 
og overvejende kritiske debattører, inklusiv den 
nystartede tænketank, gennemførte her en ’hard 
talk’ med den danske og britiske forsvarsmini-
ster. Hvor mon der ellers gives den mulighed? 
Helt som med alle de andre seancer var formålet 
udelukkende at invitere til åben debat om et høj-
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Synspunkt

nekrolog over en  
kulturbærende bygning

FiolbibliotEkEt

GREGERS ALGREEN-USSING, professor, 

arkitekt m.a.a. og JUDY GAMMELGAARD, 

dr.phil. ved Københavns Universitet

Dagen før påske afgik et enestående kulturmonument i Københavns latiner-
kvarter ved døden. Den smukke indgangsdør til Universitetsbiblioteket i Fiol-
stræde, hvorigennem de fleste af landets betydningsfulde forfattere og viden-
skabsfolk er gået ind – H.C. Andersen, George Brandes, Henrik Pontoppidan, 
Emma Gad, Niels Bohr og de mange tusinder, der sidenhen har søgt stilhed 
og viden i latinerkvarterets midte, er blevet lukket, og biblioteket henvist til 
en kælder i Botanisk have. Men det er der ikke mange, der ved. 

J.D. Herholdts bygning blev indviet i 1861. Den blev et moderne gennem-
brud i dansk biblioteksarkitektur, som har påvirket dansk bygningskunst lige 
siden. I internationale sammenhænge er biblioteket blevet sidestillet med be-
rømte universitetsbiblioteker som St. Genevieve i Paris og Trinity College Li-
brary i Dublin. Men modsat disse århundredgamle og velfungerende bibliote-
ker nedlægger Københavns Universitet biblioteket i Fiolstræde med den be-
grundelse, at det er forældet. Det skal vi vende tilbage til.      

Fremtidens bibliotek i latinerkvarteret
For tolv år siden, i 1997, blev biblioteket betegnet som det smukkeste biblio-
teksrum i Europa. Direktøren for Det Kongelige Bibliotek, der holdt åbnings-
talen i den nyrestaurerede biblioteksbygning, kaldte bygningen »den koste-
ligste perle i vor biblioteksarkitektoniske kulturarv« og pegede på, at begi-
venheden var slutstenen på det tiårige moderniseringsprojekt, som sigtede 
på den fremtidige biblioteksbetjening af universitetet.

Ved den lejlighed blev Fiolbibliotekets mange bogceller indrettet med 200 
elegante studiepladser og udstyret med den moderne elektroniks forbindel-
sestråde til den vide verden samt åbnet for offentligheden. Dermed var Uni-
versitetsbiblioteket igen et pionerprojekt for sin samtid. Med den moderne 
bogdistribution fra fjernlagre og lettilgængelige håndbøger i armlængde fra 
internettets bærbare skærme dannede Fiolbibliotekets historiske studieceller 
det perfekte svar på fremtidens behov for et levende forskningsmiljø. 

Som social ramme om kunstens og videnskabens forskning var dette unik-
ke bibliotek en hjørnesten i det man betegner som living heritage. Et betyd-
ningsbærende element i latinerkvarterets særegne historiske miljø. Dette kan 
man i dag se eksempler på i mange europæiske universitetsbyer. Men det in-
teresserer åbenbart ikke ledelsen på Københavns Universitet, som først og 
fremmest er optaget af at fortrænge både forskning og undervisning til mid-
delalderbyens periferier og samle sine administrative funktioner omkring 
Frue Plads.

ikke første gang
Christian Hansens smukke museumsbygning fra 1871 giver et praj om, hvad 
en sådan fortrængning indebærer. Den er en af de kulturbærende bygninger i 
universitetsfirkanten, som i sin samtid skabte et gennembrud i europæisk 
museumsbyggeri med sin pragtfulde midterhal. Med den berømte Zoolog J. 
Steenstrup’s sektionsvise opstilling af dyrelivets fænomener på etagerne, for-
midlede den samtidig et videnskabeligt pionerarbejde midt i byens daglige 
vrimmel. I dag er etagerne ganske vist også sektionsdelte. De består af uni-
versitetets driftssektion, udviklingssektion, regnskabssektion, indkøbssekti-
on, personalesektion, it-sektion, og hovedindgangen fra Krystalgade er luk-
ket. 

For forskere, studenter og offentlighed ligger bygningen, som er en af de 
største universitetet besidder i latinerkvarteret, hen som en død sild. Denne 
tendens har rektoratet tænkt sig at udbygge med endnu flere administrative 
funktioner i Universitetsbibliotekets bygning, skønt mange af disse funktio-
ner kan ligge hvor som helst i landet, ligesom de gør det i mange andre of-
fentlige institutioner.

Universitetsbibliotekets flytning og et debatmøde 
Hvad er da universitetets begrundelse for at nedlægge biblioteket i Fiolstræ-
de og opdele bygningens funktionelle rumforløb til en uskøn blanding af fæl-
lesadministrationens funktioner og specialeskrivepladser?

For det første mener Universitetets rektor, at udlånet i Fiolstræde ligger for 
langt væk fra de studerendes undervisningssted, efter dette er flyttet til nye 
campusområder. For det andet opfylder bygningen ikke nutidens krav til et 
bogmagasin, hverken med hensyn til pladsøkonomi, effektivitet, klimasty-
ring eller arbejdsmiljø og -sikkerhed, påstår rektoren. Den er forældet.

Den første begrundelse har rektoratet kaldt pragmatisk. Men holder den? 
Man kan se, at der sjældent kun lånes en enkelt bog. Lånetiden begrænser sig 
af samme grund heller ikke til en enkelt dag. Både forskningsarbejde og stu-
diepraksis tyder på, at hjemlån er den mest almindelige låneform, og den har 
ikke en afgørende fysisk relation til undervisningsstedet. Med andre ord: 
man tager bøgerne med hjem. Og eftersom både forskere og studerende, der 
bruger biblioteket, bor spredt i hovedstaden, må det betvivles, at den tætte 
relation mellem bibliotek og det nye undervisningssted i det gamle Kommu-
nehospital har afgørende betydning. Og for at blive i det pragmatiske hjørne 
medfører flytningen til Botanisk have, at biblioteket flyttes 800 meter. Kort 
sagt; det er en fiks ide og en forvrøvlet begrundelse.

Dertil kommer, at biblioteket i Fiolstræde bruges af andre end studerende 
og forskere ved universitetet og er således ikke et anliggende, der kun angår 
universitetets egne behov. Siden undervisningens flytning er udlånet i Fiol-
stræde i øvrigt steget mere end i andre fagbiblioteker – efter tilgængelige da-
ta. 

Rektoratets behændige manipulation
Den anden begrundelse er, at bygningsværket er forældet. Holder den? En 
ombygning med henblik på at gøre det brugbart siges at være »prohibitivt 
dyrt og i øvrigt berøve rummet en så væsentlig del af dets arkitektoniske kva-
liteter, at den næppe vil blive tilladt af fredningsmyndighederne.« Med hen-
blik på økonomien henviser rektoratet til, at bygningen er 150 år gammel. 
Den forbilledlige modernisering i 1997, som blev foretaget af Kgl. Bygnings-
inspektør D. Bretton-Meyer i samarbejde med universitet, vælger rektoratet 
at ignorere. I dag kan biblioteksfunktionen i Fiolstræde med større trovær-
dighed siges at være 12 år gammelt, med mulighed for en nænsom ajourfø-
ring. Men rektoratet har ikke ønsket en debat om denne mulighed. 

Med hensyn til fredningsmyndighederne burde rektoratet være mere be-
kymret og tilbageholdende, når det drejer sig om den planlagte ombygning 
til to så uforenelige funktioner, som administration og specialeskrivepladser. 
Fredningslovens hensigter er ikke så banale at de blot skal sikre mursten og 
bevare den måde, de er stablet op på. Formålsparagraffen lægger vægt på, at 
der findes en hensigtsmæssig funktion, der tager hensyn til en bygnings sær-
lige karakter. Heri ligger, at det optimale vil være at videreføre den funktion, 
som er integreret i bygningens arkitektur. Dette gælder ikke mindst et byg-
ningsværk som Universitetsbiblioteket i Fiolstræde, der gennem sin historie 
og funktion belyser en kulturbærende tradition i samfundsudviklingen.

Det er uforståeligt at et universitet ser væk fra indsigter af denne karakter. 
I forbindelse med den kritik, der opstod om bibliotekets nedlæggelse – der 
var 10.000 indsigelser på internettet – indbød rektoratet til et debatmøde 
sidste år, hvor man ville fremlægge planerne for bygningerne omkring Frue 
Plads. Men der blev ikke fremlagt planer eller konkrete oplysninger om frem-
tiden. Planerne var ikke færdige, og overvejelserne ikke afsluttet, lød beske-
den. Beslutningen om flytningen lå fast, lige som beslutningen om at samle 
universitetets fællesadministration i latinerkvarteret. Båndoptagelsen er et 
interessant studie i en behændig manipulation. 

Rektoratet har utvetydigt signaleret, at man ikke har ønsket en egentlig 
debat. Med lukningen af Universitetsbiblioteket har man ikke blot fjernet et 
betydeligt kulturbærende element i et levende studentermiljø. Man har brudt 
med en tradition, biblioteket har været et symbol på, hvor fællesanliggender 
åbent lægges frem og gøres til genstand for en forstandig offentlig diskussi-
on.

Det er betegnende, at der ikke var personer til stede fra rektoratet, da dø-
ren til dette kulturmonument blev lukket. 

» Med lukningen af universitetsbiblioteket har man ikke blot fjernet et betydeligt  

kulturbærende element i et levende studentermiljø. Man har brudt med en  

tradition, biblioteket har været et symbol på, hvor fællesanliggender åbent lægges 

frem og gøres til genstand for en forstandig offentlig diskussion.«



22   unIVERSITETSAVISEn 6 ·  2009

stand i videnskabelige undersøgelser og heri-
gennem overbeviser i det videnskabelige miljø, 
fx i form af forskningssynteser i IPCC-rapporter 
(FN’s klimapanel, red.). Dernæst eksternt i for-
hold til interessenter (politikere, virksomheder 
og organisationer) der handler ud fra klimafor-
skernes ekspertvurderinger som blandt andet 
formidles i rapporternes Summary for Policyma-
kers.

Mange af de konklusioner klimaforskerne 
præsenterer, baserer sig på fremtidige effekter 
af klimaforandringer. Det skyldes at klimaforsk-
ningen ofte konkluderer på post-videnskabelige 
data. Det vil sige at forskningen på baggrund af 
nuværende data fremskriver prognoser for hvad 
der kommer til at ske alt afhængigt af om men-
neskets emission af CO2 reduceres eller forøges 
og med hvilken acceleration eller deceleration 
dette sker. 

Disse fremskrivningsprognoser ses blandt an-
det i IPCC’s fremskrivningsrapporter. Det bety-
der at der kan være forskel i udfaldet af klima-
forandringerne, fx om CO2 emissionen reduce-
res med 10, 15 eller 20 procent over de næste 50 
år. Dette øger kompleksiteten i formidlingen af 
forskningen fordi forskernes fremskrivninger ik-
ke er umiddelbart synlige og indeholder et utal 
af mulige udfald alt efter hvornår og hvordan 
der handles på klimaforandringerne. 

Usynligt trusselsbillede
Målingerne indeholder store usikkerhedsfakto-
rer, fx i beregningsmetoderne. Det betyder at 
klimadebatten bliver kompleks på grund af 
mængden af mulige udfald. Men det betyder 
samtidig at klimaforskningen kan have vanske-
ligt ved at overbevise omverdenen fordi forsker-
ne i sagens natur ikke kan føre synligt belæg for 
noget der endnu ikke indtruffet. 

Dette problematiserer klimadebatten. Ikke 
blot formidlingsmæssigt fordi det er svært at an-
skueliggøre sandsynlige risici ved klimaforan-
dringerne, men også i forhold til dens overbevis-
ningskraft. For kritikere kan med frihed vælge at 
ignorere klimaforskernes advarsler da de kun 
har en begrænset nutidig synlig effekt. Her tæn-
ker jeg ikke på de forskere som ud fra videnska-
belig metode og praksis gendriver den etablere-
de konsensus’ argumenter. Forholdet gælder de 
forskere eller andre aktører, fx politikere, som 
ikke kan tilvejebringe resultater der legitimt kri-
tiserer den etablerede konsensus i klimaviden-
skaben, men som alligevel kan afvise forsknin-
gens resultater med kravet om kausalt bevis for 
at klimaforandringerne har denne eller hin risi-
ko for Jorden og dens indbyggere.

Konsekvensen af disse vilkår er at klimaforsk-
ningen ikke kan bevise sin argumentation, men 

REtoRik

Af Esben Norrbom 

I marts mødtes alverdens klimaforskere i Bella 
Centret, og til december slår COP15 dørene op 
for alverdens statsledere. 2009 står i klimaets 
tegn, og sjældent er en diskurs accelereret så 
hurtigt som denne. Emnet var tidligere forbe-
holdt klimaforskere på polare forskningsbaser 
eller subpolitiske miljøaktivister, men er nu et 
storvidenskabeligt og – ikke mindst – storpoli-
tisk indsatsområde på globalt niveau.  

Klimadebatten er i dag en del af elementære 
politiske områder som økonomi, sundhed og sik-
kerhed. Klimadebattens rejse fra subpolitisk op-
råb til globalt storpolitisk indsatsområde har væ-
ret tre årtier undervejs. Debatten er blandt andet 
vokset i takt med tilkomsten af stadig flere og 
mere troværdige videnskabelige undersøgelser 
der påviser at der finder en global opvarmning 
sted som konsekvens af et stigende indhold af 
CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren. 

Menneskeskabte problemer
Selv om der de seneste årtier har været stigende 
enighed blandt klimaforskerne om at mennesket 
i væsentlig grad er årsag til klimaforandringer-
ne, har der i perioden også været kritiske røster. 
Disse tæller internationalt: forskere, virksomhe-
der, interesseorganisationer og politikere. 

Kritikerne har i forskellige kontekster delvist 
eller fuldstændig afvist at klimaforandringerne 
er menneskeskabte. Kritikerne lykkes med at så 
tvivl om rigtigheden og troværdigheden af kli-
maforskernes konklusioner ved på succesfuld vis 
at kritisere den etablerede konsensus inden for 
klimavidenskaben. Dette ved i vid udstrækning 
at argumentere mod klimaforskningens hoved-
argument: at mennesket i væsentlig grad er år-
sag til de seneste årtiers klimaforandringer.

At mennesket er den væsentligste årsag til kli-
maforandringerne er afgørende for hele det ar-
gumentationskorpus der knytter sig til klimafor-
skernes hovedargument. Finder accepten af ho-
vedargumentet ikke sted, vil politiske spørgsmål 
som er afledt heraf, heller ikke kunne accepte-
res. Fx hvordan skal mennesket reducere udled-
ningen af CO2? Hvilke fælles mål skal opsættes 
for reduktionen? Det har derfor været et centralt 
og væsentligt konfliktpunkt mellem ’tilhængere’ 
og ’modstandere’ hvorvidt menneskets emission 
af drivhusgasser i væsentlig grad er årsag til kli-
maforandringerne. 

Accepten af hovedargumentet er altså afgø-
rende for at tilknyttede argumenter i debatten 
skal forblive overbevisende. Først internt blandt 
klimaforskere som finder belæg for denne på-

Videnskabet

For eller imod  
klimaforandringer?
Klimadebatten lider under en uskøn sammen- 
blanding af værdier og fakta. Medierne har skabt  
et kunstigt modsætningspar af klimatilhængere  
og klimamodstandere

In honour of Academy Professor, Ph.D. Mart Saarma, who recently 
received the Lundbeck Foundation Nordic Research prize 2009 in 
recognition of his outstanding research in the field of neurotrophic 
factors, the Foundation hosts a symposium at The Lundbeck 
Foundation Auditorium, BRIC. 

The program will be: 

— Chairman: Nils Axelsen

12:30 Opening of the symposium by Nils Axelsen, M.D., D.Sc., 
 Statens Serum Institut, Chairman of the Lundbeck Foundation’s  
 Prize Committee

12:40 ’Neurotrophic Factors: The Ups and Downs of 
 Neuroprotective Therapies’ Professor, M.D., Ph.D. Anders  
 Björklund, Dept. of Physiological Sciences, Wallenberg 
 Neuroscience Center, Lund University

13:20  ’A New Family of Neurotrophin Receptors in Neuronal 
 Survival, Death and Plasticity’ Professor, M.D., Ph.D. Anders  
 Nykjær, Dept. of Medical Biochemistry Aarhus University
  
14:00 ’The Dark Side of the Moon: GDNF Functions Outside 
 the Dopaminergic System’ Professor, Ph.D. Carlos F. Ibáñez, 
 Karolinska Institute

14:40 Coffee break

— Chairman: Anders Björklund

15:10 ’Biology and Therapeutic Potential of the New Family 
 of Neurotrophic Factors’ Professor, Ph.D. Mart Saarma, 
 Institute of Biotechnology, University of Finland

15:50 ’GDNF: Lessons Learned and Future Prospects’ 
 Professor, Ph.D. Don M. Gash, Anatomy & Neurobiology, 
 University of Kentucky

16:30 ’Neurturin Gene Therapy: Preclinical and Clinical Studies’
 Professor, Ph.D. Jeff Kordower, Research Center for Brain 
 Repair, Rush University Medical Center, Illinois

17:10 Concluding remarks: Mart Saarma

Registration:
Registration is required before May 14, 
2009 at www.lundbeckfonden.dk
Participation is free of charge 

The symposium will be held at:
The Lundbeck Foundation Auditorium, 
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), 
Copenhagen University, Ole Maaløes Vej 5, Copenhagen

Lundbeckfonden, Vestagervej 17, 2900 Hellerup

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

’Neurotrophic Factors: From Biology to Clinical Studies’

 May 18, 2009 at 12:30

The Lundbeck Foundation 
Symposium
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andringer og de risici de medfører. Hvis politiske 
beslutningstagere, virksomheder eller andre 
med forandringskompetence i klimadebatten 
vægter det som værende mindre betydeligt end 
andre politiske problemstillinger, er det et ud-
tryk for en værdimæssig vægtning, og ikke nød-
vendigvis et udtryk for at man som kritiker ikke 
tror på klimaforandringerne.

balanceakt mellem værdier og fakta
Politikeren, virksomheden eller organisationen 
der vægter handling på klimaforandringer som 
en tungtvejende værdi er ikke nødvendigvis 100 
procent overbeviste om samtlige udmeldinger 
fra klimavidenskaben. Det er her vigtigt at skel-
ne mellem fakta og værdier. 

Fakta må vi acceptere, men vi vælger selv at 
relevansbetone og vægte disse fakta i det om-
fang vi ønsker at handle på klimaforandringer-
ne. En sådan opdeling er i praksis ganske svær at 
efterleve. For som på alle videnskabsområder 
har også klimavidenskab og politik sine overlap 
og fællesdomæner. De sover i samme seng, men 
behøver dog ikke af den grund elske hver nat. 
Dermed mener jeg at en bevidsthed hos debattø-
ren eller måske ligefrem en kommunikeret eks-
plicitering af hvornår man taler fra et faktuelt vi-
denskabeligt ståsted, og hvornår man taler fra et 
værdibaseret, politisk ståsted, er tiltrængt. 

En debattør som viser et eksempel på at dette 
svære krav kan efterleves, er Bjørn Lomborg. I 
forordet til sin seneste bog COOL IT skriver Lom-
borg: 

»That humanity has caused a substantial rise 
in atmospheric CO2 levels over the past centu-
ries, thereby contributing to global warming, is 
beyond debate. What is debatable, however, is 
whether hysteria and headlong spending on ex-
travagant CO2-cutting programs at an unprece-
dented price is the only possible response. Such 
a cause is especially debatable in a world where 
billions of people live in poverty, where millions 
die of curable diseases, and where these lives 
could be saved, societies strengthened, and en-
vironments improved at a fraction of the cost.«

Omend postulerende, indrammer citatet es-
sensen af min argumentation: Det er vigtigt at 
afsenderen anskueliggør hvilken information 
der er til debat og hvilke fakta der ikke er til de-
bat. Og dette gælder både modstandere og til-
hængere af denne eller hin klimapolitiske over-
bevisning. Hvad jeg efterspørger, er en redelig 
og saglig klimadebat hvori alle aktører bestræ-
ber sig på at skelne mellem værdier og fakta. 
Den vigtigste læring er her at benævne sine ver-
ber som værende enten at mene eller at tro.  

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.

Esben Norrbom er kandidat i retorik, og artiklen bygger på hans spe-

ciale med titlen Mellem værdier og fakta – En retorisk vurdering af 

klimadebatten i Weekendavisen. Han er ansat i kommunikationsbu-

reauet Operate, som bl.a. rådgiver myndigheder, organisationer og 

virksomheder om klima- og miljøkommunikation. 

må overbevise modtagerne om sine påstande 
hvilket kan fastlåse en debat om hvorvidt klima-
forandringer er menneskeskabte eller ej. 

Medieskabte tilhængere og modstandere 
En afgørende institution der bygger bro mellem 
klimavidenskaben og klimapolitikkens vindinger 
og disputter, er medierne. Og her findes bekla-
geligvis en række eksempler på at medier forvir-
rer mere end de formidler. Fx bliver ovenståen-
de hovedargument anvendt som en ubrydelig 
modstilling mellem ’klimatilhængere’ og ’klima-
modstandere’. 

Og her har man svært ved at skelne videnskab 
fra politik. For det er i sandhed svært at være 
modstander eller tilhænger af klimaforandrin-
ger. Det er i bedste fald ligegyldigt. Ligesom det 
er ligegyldigt om man er tilhænger eller mod-
stander af at solen står op hver morgen. Det der 
er relevant at diskutere, er hvad vi vil gøre ved 
dette forhold. 

Er jeg fx modstander af tidlige solopgange i 
sommermånederne, kan jeg hænge et rullegar-

din op i mit soveværelse så det skærmer for  
solen. Jeg har hermed handlet i forhold til det 
vilkår at solen står op. Dette forhold mellem vil-
kår og handling fremstilles ikke altid så oversku-
eligt i klimadebatten. Og visse yndlingstals-
mænd på den ene eller anden side af tilhænger-
modstander aksen fremdrages frivilligt eller 
ufrivilligt som skyts i denne efterhånden tynd-
slidte polariserede udlægning af debatten, hvor 
for og imod fremstilles som – tilstræbt objektiv – 
journalistik.

Resultatet af denne i sandhed falske dikotomi 
er at læsere med avisen i hånden, selv om de er 
oplyste og vidende, efterlades med en skepsis 
over for selve troværdigheden af klimaforsknin-
gen. For hvordan skal man tilslutte sig en viden-
skab der tilsyneladende har lige mange tilhæn-
gere og modstandere? Sådanne over- og under-
drivelser er en del af den daglige redaktionelle 
virkelighed på enhver avisredaktion. Ingen 
nævnt, ingen glemt. Og faktuelle fejlslutninger 
kan nu en gang påtales og rettes. Langt sværere 
er det at skelne mere komplekse og sammenvæ-

vede størrelser som eksempelvis værdier i for-
hold til fakta i klimadebatten. 

Det kræver en forståelse af de vilkår som kli-
mavidenskaben og dermed klimadebatten inde-
holder. Jeg listede tre af dem tidligere: at klima-
videnskaben ikke kan føre demonstrativt bevis; 
at den baserer sig på fremskrivninger; og at den 
er usynlig i sit trusselsbillede. Samtidig er klima-
debatten en sammenvævning af videnskab og 
politik fordi videnskabelige observationer i reg-
len følges af politisk handling. Forholdet vil til 
stadighed være gældende hvad enten man hyl-
der eller dadler dette vilkår i videnssamfundet. 
Men det er vigtigt at være bevidst om hvornår 
man refererer noget som fakta, det vil sige må-
linger eller observationer, og hvornår man giver 
udtryk for sine meninger, altså hvorvidt man fin-
der klimaforandringerne vægtige i en sådan 
grad at man vil handle på disse. 

Det gælder sådan set i begge lejre af klimade-
batten. Både blandt de som mener der skal sæt-
tes aktivt ind, og de som mener at der sættes 
mindre aktivt ind for at dæmme op for klimafor-
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NEDEREN SoloPGANG – 

Det er svært at være modstander 

eller tilhænger af klimaforan-

dringer. Det er i bedste fald lige-

gyldigt. Ligesom det er ligegyl-

digt om man er tilhænger eller 

modstander af at solen står op 

hver morgen. Det der er relevant 

at diskutere, er hvad vi vil gøre 

ved dette forhold, påpeger kro-

nikøren. 
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Reportage

sen hælder det flydende, iskol-
de nitrogen ned på børnenes 
hænder, og nitrogenen gør 
ganske rigtigt ingen skade. 
Den fordamper næsten allere-
de inden den rammer. 

Nitrogensuppen i beholde-
ren er også god til mange an-
dre ting. Man kan for eksempel 
’frysekoge’ skumfiduser i nitro-
gen, og når man tager dem op 
igen og spiser dem, knaser de 
som flæskesvær og samtidig 
står der kold, grå røg ud af 
munden på én. Forbløffelse. 
Eller man kan smide en oppu-
stet ballon ned i nitrogenen, og 

tastiske, men samtidig lære- 
rige, naturvidenskabelige eks-
perimenter. 

»Vil nogen prøve at mærke?« 
spørger Denise Jensen, til dag-
lig kemistuderende på KU, 
men i dag på arbejde for Cir-
kus Naturligvis fra Naturviden-
skab, mens hun står med en  
rygende glaskolbe med flyden-
de 180 minusgrader iskoldt  
nitrogen hældt op fra en stor 
beholder der står på gulvet i 
teltet. Måske er det her lidt for 
truende, synes nogle børn. 

»Kan tungen fryse fast til 
glasset?« spørger en dreng. 
Svaret er negativt. Det her er 
ikke farligt. 

Børnene holder forsigtigt 
hænderne frem, og Denise Jen-

FoRSkNiNGENS DøGN

Af Anders Fjeldberg

»BUM«. En helt almindelig bal-
lon fyldt med brint og med ild i 
rumpen giver et dumpt drøn i 
et telt når den springer, og så 
tiltrækker den børn. Alt der si-
ger ’bum’, tiltrækker sikkert 
børn, især drenge fra de mid-
terste skoleklasser, men fredag 
24. april skete det som en del 
af det landsdækkende arrange-
ment Forskningens Døgn som 
også Københavns Universitet 
(KU) deltog i. 

Målgruppen for KU var i år 
skolebørn, og KU havde stillet 
to telte op på Rådhuspladsen 
og fyldt dem med skøre og fan-

så krøller den sig sammen til 
noget der mest af alt ligner en 
nullermand. Når man så tager 
den op igen og puster på den 
så den bliver varm, så vupti - er 
den ballon igen. Wow. 

Foruden Cirkus Naturligvis 
medvirkede også Skoletjene-
sten fra KU’s naturvidenskabe-
lige, farmaceutiske og biovi-
denskabelige fakulteter, og 
professor Niels Ehlers Koch fra 
Skov og Landskab holdt fore-
drag. At dømme efter interes-
sen hos børnene både kom, så 
og sejrede de i forskningens 
tjeneste. Ikke kun nitrogen, 

brintballoner og frosne skumfi-
duser var en del af forestillin-
gen; der var også en monster-
regnmodel af fremtidens vold-
sommere skybrud, noget om 
biobrændsel, klima-køer og 
kænguru-prutter, indhold fra 

en komave der stod og gærede 
i en kolbe, mulighed for at stu-
dere bakterier i et mikroskop, 
klima-forandringer vist på pæ-
dagogisk vis og meget, meget 
mere for nysgerrige skolebørn. 

Al forskning  
til børnene
undervisere fra Københavns universitet super-

solgte forskning og videnskab til skolebørn 

med masser af sanseoplevelser tilsat iskolde 

facts midt på Rådhuspladsen

Videnskab for børn

Arrangementet Forskningens Døgn løb af stablen torsdag og 

fredag 23. og 24. april. Rammerne udstikkes af Københavns 

Kommune der også står som arrangør. 

Link til Forskningens Døgn: http://forskningensdoegn.ku.dk/ 

EkSPloSioNSøJEblik – 

Denise Jensen fra Cirkus Natur-

ligvis sætter, med hjælp fra en 

modig skoleelev, ild til ballonen 

fyldt med brint. »BUM«.
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Er netværksreligion  
vejen til bedre  
integration?
Seminar på Center for Studier af lighed og  

multikulturalisme den 29. maj.

Læs mere side 6

Suzanne Brøgger  
hædret
Forfatterinden er udnævnt til æresalumne  

på grund af sine originale analyser af vore livs- 

mønstre.
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SEKTION2
Folk der trives i deres parforhold, lever 
lykkeligere, men også længere end sing-
ler. En forskergruppe fra Folkesundheds-
videnskab samarbejder med et netdating-
bureau, for der er faktisk formler for kær-
ligheden, fortæller Gert Martin Hald  

DATING

Af Gry Bartroff Gaihede

Hvorfor interesserer du dig som forsker for dating?
 »Mit fagområde er folkesundheden, og det er 
videnskabeligt bevist at enlige generelt har en 
dårligere folkesundhed end folk der trives i et 
godt parforhold. Man ved at hvis et forhold bry-
der sammen, kan det have stor indflydelse på en 
mængde folkesundhedsvidenskabelige faktorer 
som for eksempel trivsel, fysisk sygdom og sågar 
alder. Derfor har vi indgået et samarbejde med 
den nordiske datingside Q500.dk der giver for-
skere fra Københavns Universitet adgang til ano-
nymiserede data fra et par hundrede tusind da-
tere – og det er data som vi aldrig ville have øko-
nomi til eller mulighed for selv at indhente.« 

Hvad stiller I fagfolk så op med de sværmeriske  
datere?
 »Vi har på baggrund af de sidste 50 års forsk-
ning på samlivsområdet udfærdiget en relations-
test for datingsidens brugere. Hvad karakterise-
rer dem personlighedsmæssigt, kommunikati-
onsmæssigt, værdimæssigt? Vi spørger for ek-
sempel til deres temperament, interesser, seksu-
elle præferencer, ønsker til samliv og kommuni-
kation. Vi ved at de områder er helt afgørende 
for valget af partner, og vores spørgsmål bygger 
på validerede og empirisk undersøgte modeller. 
Når man har et overblik over sin egen personlig-
hedsprofil, kan man lede efter et partnermatch 
og undgå håbløse dates eller forhold der forliser 
efter nogle måneder.« 

»Et vist værdifællesskab er ønskeligt. Hvordan 
ser man for eksempel på børneopdragelse? Hvis 

Forskere kaster med gifteknive 
jeg er til fællessang og grænseløs frihed, skal 
min kæreste jo helst ikke være til faste rammer, 
for så vil der blive problemer – eller i hvert fald 
meget store udfordringer. Et andet eksempel 
kan være økonomien. Hvis økonomisk velstand 
er vigtig for mig, og jeg vælger en partner der 
overhovedet ikke går op i økonomi, men priori-
terer sundhed over alt, så kan det give konflik-
ter.« 

»Devisen er at lige børn leger bedst, og fore-
stillingen om at vi som Yin og Yang komplemen-
terer hinanden, holder ikke i længden. Det kan 
godt give nogen spænding i begyndelsen, men 
efterhånden som forholdet udvikler sig, så bleg-
ner det charmerende i forskellighederne. Det be-
tyder ikke man skal gifte sig med sig selv, og 
man finder aldrig et hundrede procents match, 
og heldigvis for det. Men det giver bedre psyko-
logisk og fysiologisk trivsel hvis man hooker op 
med nogen der deler ens grundlæggende værdi-
er og interesser.« 

Det lyder lidt som en affortryllelse af kærligheden. 
Kan vi virkelig måle og veje os frem til den rette 
partner? 
 »Nej, og vi kan ikke give nogen garantier. Man 
ved for eksempel at intelligensen har utrolig stor 
betydning for om man vælger at gå ind i et for-
hold – de to parter skal gerne være nogenlunde 
på niveau. Derfor ville være rigtig fint hvis man 
kunne sætte en intelligenstest op som en del af 
relationstesten, men det er en kommerciel umu-
lighed.« 

»En anden gråzone er udseendet. Det kan 
godt være at man kan tiltrækkes af mange for-
skellige typer, men der vil også være en del man 
ikke tænder på fordi deres udseende ikke svarer 
til det man har lyst til. Og det kan vi jo heldigvis 
ikke korrigere for. Vores test er et tilbud om et 
værktøj der indsnævrer feltet og kan føre folk 
sammen på baggrund af en måling på et match 
som set fra et videnskabeligt synspunkt, kunne 
være noget. Resten – alt det sjove – er jo op til 
folk selv.«

»Af samme grund har vi gjort meget ud af at 
etablere et feedback-system som en del af vores 
test. Det kan jo sagtens hænde at man vælger at 
blæse på testresultaterne og sige ’det er muligt 
at vi ikke passer så godt sammen fra et videnska-
beligt synspunkt, men jeg er stadig interesseret.’ 
Så kan man måske bruge sine resultater til at 
være bedre klædt på til de konflikter der sand-
synligvis vil opstå på baggrund af forskellene. 
Hvor lurer udfordringerne? Hvis vi har meget 
forskellige værdier som par, så er det jo noget 
med at få snakket sig til rette om uenighederne 
og indgå nogle kompromisser, og hvis jeg er en 
meget temperamentsfuld type og min partner 
ikke er, så hjælper det ikke at den ene råber og 
skriger mens den anden forsvinder i et musehul, 
vel?«

Og hvad bruger I så resultaterne til?
 »Den viden vi får fra brugerne i form af feed-
back om testresultaternes anvendelighed, er fag- 
ligt dyrebar. Mange af os i projektet har dels en 
forskningsmæssig, dels en klinisk baggrund. Selv 
arbejder jeg med par på Sexologisk Klinik på 
Rigshospitalet, og for os er det uhyre interessant 
om vi kan komme lidt nærmere på kærlighedens 
hemmelighed. Hvad bringer folk sammen, får 
dem til at trives og blive sammen? Vores ’date’ 
med Q500.dk giver os mulighed for efterføl-
gende at teste om det forskningen siger, rent 
faktisk holder vand, og det er vildt inspirerende 
at være med til. Vi kommer til at følge nogle par 
i for deres psykiske og fysiske sundhed over en 
længere periode. Fordi deres kærlighedsvalg har 
stor indflydelse på folkesundheden.«

Gert Martin Hald er psykolog, 

ph.d. og adjunkt på Folkesund-

hedsvidenskab, Enhed for Medi-

cinsk Psyko logi. Han er netop ble-

vet forskningsleder for det største 

europæiske projekt om dating til 

dato der foregår i samarbejde med andre nordiske 

universiteter. 
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Brønshøj 
Period: 1/8-09 – 1/6-10 el. 1/7-10. 

Size: House, 204 sqm., with 

large garden.

Equipment: Furnished.

Rent: 12.000 kr. per month excl. 

utilities. 

Contact: Klaus, e-mail: kn_klo@

hotmail.com, tel. 4088 0056.

Copenhagen
Period: From 15/8-09.

Size: Apartment, 4 rooms, 120 

sqm.

Equipment: Furnished.

Rent: 12.100 kr. per month.

Contact: Tel 3532 7967 or 6012 

6669.

Copenhagen
Period: 1/9-09 – 1/3-10. 

Size: Apartment, 2 rooms, 77 

sqm. 

Equipment: Furnished. 

Tenant: Non-smoker, guest tea-

cher or the like. 

Rent: 7.500 kr. per month incl. 

heating/washing/electricity. 

Deposit: 22.500 kr. 

Contact: Tel. 2337 2902. 

Contact: Azhar, e-mail: azhar-

dan@hotmail.com, tel. 2386 

4933.

Christianshavn
Period: 1/7-09 – 1/2-10, possibly 

longer.

Size: Apartment, 2 rooms, 55 

sqm.

Equipment: Furnished.

Rent: 7.800 kr. per month excl. 

utilities.

Deposit: Must be paid.

Contact: E-mail: clausmras@

gmail.com, tel. 2989 2343.

København NV
Periode: 1/7-09 – 1/7-10.

Størrelse: Lejlighed, 2. vær.

Udstyr: Møbleret.

Lejer: Ikkeryger. 

Husleje: 5.500 kr. pr. md. ekskl. 

forbrug. 

Depositum: 16.500 kr.

Kontakt: E-mail: amandasolsen@

hotmail.com.

Kontakt: Charlotte, e-mail: char-

lottelarsen007@gmail.com, tlf. 

6166 6855.

Nørrebro
Periode: 1/6-09 – 31/8-09.

Størrelse: Værelse, 20 kvm.

Udstyr: Møbleret efter aftale.

Husleje: 3.000 kr. pr. md.

Kontakt: David, e-mail: david-

ronnov@stud.ku.dk, tlf. 5190 

3221.

Østerbro
Periode: Pr. 1/7-09, 4-5 mdr. 

Størrelse: Lejlighed, 2/3 vær., 78 

kvm.

Udstyr: Møbleret.

Husleje: 7.300 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: post@benter-

andersen.dk, tlf. 2980 0328.

Høje Taastrup
Period: 1/7-09 – 1/1-10.

Size: Apartment, 3 rooms, 80 

sqm.

Equipment: Furnished. 

Rent: 8.000 kr. per month excl. 

utilities. 

Boliger

Bolig søges

Copenhagen
Period: As soon as possible, for 1 

year.

Size: Apartment, 1 or 2 rooms.

Rent: Max 6.500 kr. per month.

Tenant: Female non-smoker, no 

pets.

Contact: E-mail: clw@hum.ku.

dk, tel. 4161 7147.

Copenhagen
Period: As soon as possible, for 2 

years.

Size: Apartment, 2 rooms.

Equipment: Un- or furnished. 

Tenant: Female researcher, no 

pets.

Rent: Max 7.500 kr. per month.

Contact: Betina, e-mail: betina.

beusch@bric.ku.dk, tel. 3532 

5661. 

Copenhagen
Period: From 15/5-09.

Size: Apartment, 2 rooms.  

Rent: 7.500 kr. per month. 

Contact: bgm@email.dk.

Det sker  30. april 5.-6. maj 6. maj 7. maj

Fest og forskning på Sund
PH.D.-DAG – Sund dimitterer årets færdige 

ph.d.’er, uddeler priser og kårer de bedste po-

sters 

Tid: 30/4 kl. 11.00-17.30

Sted: Panum Instituttet, Lundgaards Auditori-

um og Festsalen, Nørregade

Arr.: Sundhedsvidenskabeligt Fakultets ph.d.-

administration, www.sundphd.ku.dk/phddag

Religion, development and 
good governance
SEMINAR – With the key speaker Cecilia 

Lynch, associate professor of Political Science 

and director of the Center for Global Peace 

and Conflict Studies, University of California

Tid: 30/4 kl. 14.00-16.30

Sted: Strandgade 71, main auditorium

Arr.: Danish Institute for International Studies, 

www.diis.dk

Du må ikke slå ihjel
FOREDRAG – Lektor Carsten Selch Jensen reflek-

terer over begrebet ’retfærdig krig’

Tid: 5/5 kl. 19.30

Sted: Kældercaféen, Købmagergade 44, kælderen, 

over gården

Arr.: Teologisk Forening, 25 kr. for ikke-medlem-

mer

Retssikkerhed i den sociale 
sektor
KONFERENCE – Om de nye regler inden for bør-

neområdet

Tid: 6/5 kl. 13.00-17.30

Sted: Landstingssalen på Christiansborg

Arr.: Retssikkerhedsfonden og Dansk Socialrådgi-

verforening. Tilmelding senest 30/4 til post@rets-

sikkerheds-fonden.dk

Vinyl religiøsitet
ROCK – Nicolai Halvorsen og Stefan Lamhauge 

Hansen spiller for sidste gang i foråret eksempler 

på religiøsitet inden for rockmusikken

Tid: 6/5 kl. 15.15-17.00

Sted: St. Kannikestræde 8, 1

Arr.: Studenterpræsterne i indre by og Natur & 

Sund, www.studenterpraesterne.ku.dk

At stå i det åbne 
FOREDRAG – Om eksistentiel dannelse gennem 

filosofisk undren og nærvær ved lektor, ph.d. Finn 

Thorbjørn Hansen

Tid: 6/5 kl. 19

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 1.1.18

Arrangør: Forum for eksistentiel psykologi og te-

rapi, www.eksistentielpsykologi.dk. Entré for ikke-

medlemmer

Lingvistkredsen
FOREDRAG – ’Functional Discourse Grammar 3: 

en kyber-semiotisk perspektivering af FDG’ ved 

Ole Nedergaard Thomsen

Tid: 7/5 kl. 14.15-16.00 

Sted: Nye KUA, lokale 22.0.49

Arr.: Dansk Funktionel Lingvistik, www.lingvist-

kredsen.dk

 

MSc in International Law
INFORMATION MEETING – The elite master’s 

programme in Economics and Management (ILEM) 

is offered in collaboration between the CBS Law 

Department and the Faculty of Law, University of 

Copenhagen

Tid: 7/5 kl. 16– 18

Sted: Annex B, Studiegården, Studiestræde 6

Arr.: http://jura.ku.dk/english/education/msc_in_in-

ternational_law_economics_and_management/

Silkeborg
Århus

Aalborg

København

Rønde

Hadsund

Ebeltoft

Odden

Holbæk
Roskilde

Skive

AnsViborg

Nykøbing M.

Thisted
Fjerritslev

Løgstør
Aars

Hobro
Randers

Tirstrup

Grenaa

Hammel

Odense

Nørager

Abildskou kører 
også til Berlin og 
Hamburg Airport



TA’ BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT · BILLIGT · BEHAGELIGT · NEMT · HVER DAG · ÅRET RUNDT

Linie 888 forbinder
Sjælland og Jylland 
via hurtigfærgen over
Kattegat, men har 
også en rute, som går 
over Storebæltsbroen 
og Odense.

- NÅR PENGENE SKAL RÆKKE LIDT LÆNGERE  ·  Tlf: 70 210 888 · Online booking: www.linie888.dk

KØBENHAVN  
ODENSE
ÅRHUS
RANDERS
AALBORG

FRA 105 KR.
København - Århus
Se www.linie888.dk for 
øvrige priser.

Og mange andre danske byer - se stoppesteder: www.linie888.dk

Copenhagen
Period: 1/6-09, 2-3 years.

Size: Apartment.

Equipment: Un- or furnished. 

Tenant: PhD at KU.

Rent: 5.000-8.000 kr. per month.

Contact: Secretary Izabela Bilin-

ska, e-mail: izabela.bilinska@

bric.ku.dk.

Copenhagen
Period: From 1/8 for app. 2 ye-

ars.

Size: 2 rooms.

Tenant: Postdoc.

Rent: Max 7.500 kr. per month.

Contact: E-mail: Stephen mcphil-

lips@hum.ku.dk. Until 15/5 tel. 

2988 9438.

Bolig udlejes

Frederiksberg
Størrelse: Værelse.

Udstyr: Møbleret, adgang til 

køkken/bad.

Husleje: 4.000 kr. pr. md. inkl. 

el/vand.

Depositum: 12.000 kr.

Kontakt: E-mail: kisser.skovfo-

ged@gmail.dk, tlf. 3295 6908 el. 

2752 6908.

Copenhagen
Period: From 1/5-09.

Size: Apartment, 2 rooms.

Rent: 12.500 kr. per month.

Contact: E-mail: palle.aaroe@

cool.dk.

København
Periode: Pr. 1/5-09. 1-2 år.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 73 

kvm.

Udstyr: Delvist møbleret, 2 alta-

ner.

Husleje: 10.000 kr. pr. md. inkl. 

varme/antenne/internet.

Kontakt: E-mail: kavedel2@

gmail.com.

Nørrebro
Periode: 1/6-09 – 31/8-09.

Størrelse: Lejlighed, 100 kvm.

Udstyr: Møbleret.

Husleje: 10.000 kr. pr. md. inkl. 

alt.

Depositum: 20.000 kr.
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ning, samt forskningens infra-

struktur. Vi forventer at du er 

anerkendt forsker inden for et 

af fagområderne; har erfaring 

med ledelse og organisering af 

forskningsmiljøer; har indsigt i 

universitetets samspil med det 

omgivende samfund; har en 

stærk interesse for og gerne 

erfaring med internationalise-

ring; har udtalte samarbejdsev-

ner og et stort netværk.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se http://jobportal.ku.dk/. 

Ansøgningsfrist: 4/5-09, kl. 

10.00.

Prodekan for uddannelse 
Stillingen er til besættelse 1/8-

09. Hovedvægten vil ligge inden 

for fakultetets uddannelsesstra-

tegi. Vi ønsker os en engageret 

og visionær prodekan med bred 

indsigt i fakultetets fagområder 

og med erfaring inden for ud-

dannelse på universitært ni-

veau. Det forventes, at du har 

fokus på uddannelsernes kvali-

tetssikring og internationalise-

ring, uddannelsesøkonomi, ud-

dannelsernes relevans, synlig-

hed og branding over for om-

verdenen, samt udviklingen af 

studiemiljøet. Vi forventer at du 

er anerkendt forsker inden for 

et af fagområderne; har erfa-

ring med ledelse og organise-

ring af undervisningsmiljøer; 

har indsigt i universitetspæda-

gogik og –didaktik; har indsigt i 

universitetets samspil med det 

omgivende samfund; har indsigt 

i uddannelsesforhold på univer-

sitetet; har en stærk interesse 

for, og gerne erfaring med, 

internationalisering; har udtalte 

samarbejdsevner og et stort 

netværk; har interesse for de 

studerendes vilkår.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se http://jobportal.ku.dk/. 

e-mail erik@math.ku.dk for 

yderligere information.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger. 

Ansøgningsfrist: 2/6-09 kl. 12.00.

Biovidenskab

Professor in parasitic,  
zoonotic infections in  
developing countries
Vacant position at Faculty of 

Life Sciences.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this 

extract. See www.life.ku.dk/

jobs.

Application deadline: 1/7-09.

Professor in disease  
modelling
Vacant position at Faculty of 

Life.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this 

extract. See www.life.ku.dk/

jobs.

Application deadline: 1/7-09.

TAP-stillinger

Sundhedsvidenskab

Prodekan for forskning
Stillingen er til besættelse 1/8-

09. Hovedvægten er forskning 

og forskeruddannelse, herunder 

internationalisering. Vi ønsker 

os en engageret og visionær 

prodekan med bred indsigt i 

fakultetets fagområder og med 

interesse for den universitære 

sundhedsvidenskabelige forsk-

nings vilkår. Dette omfatter 

forskningens organisering og 

ledelse, forskningspolitik, sam-

spillet mellem forskning og un-

dervisning, forskeruddannelse, 

samspil mellem grundforskning, 

translationel og klinisk forsk-

Faculty and to the Hospital.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/stillin-

ger and www.laegejob.dk.

Application deadline: 28/5-09 at 

14 noon.

Samfundsvidenskab

Eksterne lektorer
Ved Institut for Statskundskab 

er et antal stillinger som ekstern 

lektor ledige pr. 24/8-09. Opsla-

get omfatter 1) Et antal eks-

terne lektorer til Politologisk 

grundkursus. Kurset løber over 

efterårssemesteret. Ansøgere 

som enten kan undervise i de-

mokratiteori eller i international 

politik/EU foretrækkes. Yderli-

gere oplysninger: Professor Tim 

Knudsen, e-mail tk@ifs.ku.dk, 

tlf. 3532 3411. 2) Et eksternt 

lektorat til kursus i Økonomi: 

Kurset er på bacheloruddannel-

sens 2 år, og løber over to seme-

stre med start i efterårssemeste-

ret. Undervisningen omfatter 4 

timer om ugen. Yderligere op-

lysninger: Lektor Niels-Henrik 

Topp, e-mail: nht@ifs.ku.dk, tlf. 

3532 3414.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se  www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 18/5-09.

Naturvidenskab

Adjunktur i Operationsana-
lyse
Stilling til besættelse ved Insti-

tut for Matematiske Fag. Ansø-

gere med ekspertise i operati-

onsanalyse vil blive foretrukket. 

Kontakt evt. institutleder Erik 

Kjær Pedersen på tlf. 3532 0727, 

nyudvikling på det undervis-

ningsmæssige område. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne baggrund for ansøg-

ning. Se http://jur.ku.dk/stillin-

ger/.

Ansøgningsfrist: 2/6-09, kl. 

12.00.

Lektorat i retshistorie
Ansættelse forudsætter viden-

skabelige kvalifikationer sva-

rende til det der kan opnås på 

grundlag af ansættelse som 

adjunkt eller tilsvarende. Ansø-

geren skal kunne dokumentere 

videnskabelig produktion på 

internationalt niveau og under-

visningsmæssige kvalifikationer.  

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne baggrund for ansøg-

ning. Se http://jur.ku.dk/stillin-

ger/.

Ansøgningsfrist: 28/5-09, kl. 

12.00.

Sundhedsvidenskab

Professorship in Chronic 
Renal Failure and Metabolic 
Disorders
Applications are invited for a 

Fixed-term (5 years) Externally 

Financed Clinical Professorship 

in Chronic Renal Failure and 

Metabolic Disorders with Special 

Emphasis on End Stage Renal 

Disease to commence as soon as 

possible. The professorship con-

sists of a salaried professorship 

at the Faculty of Health Scien-

ces’ Department of Surgery and 

Internal Medicine and a consul-

tancy in the Capital Region of 

Denmark, with service at Rigs-

hospitalet, Abdominalcentret, 

Department of Nephrology. It is 

a requirement that the appli-

cant is accepted for both the 

professorship and the consul-

tancy. In order to be considered, 

the applicant must therefore 

send an application both to the 

Stillinger

VIP-stillinger

Jura

Professorat i international 
udviklingsret
Professorat på Det Juridiske 

Fakultet til besættelse. Ved an-

sættelse lægges der afgørende 

vægt på dokumenteret høj grad 

af original videnskabelig pro-

duktion på internationalt ni-

veau, herunder at ansøgeren 

har videreudviklet fagområdet; 

evner og mulighed for fortsat at 

videreudvikle fagområdet; evne 

til forskningsledelse og vareta-

gelse af andre ledelsesfunktio-

ner og undervisningsmæssige 

kvalifikationer. Ved den sam-

lede vurdering ved besættelse 

af stillingen vil der blive lagt 

vægt på en særlig indsats og 

nyudvikling på det undervis-

ningsmæssige område. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne baggrund for ansøg-

ning. Se http://jur.ku.dk/stillin-

ger/.

Ansøgningsfrist: 2/6-09, kl. 

12.00.

Professorat i politi og politi-
forhold
Professorat på Det Juridiske 

Fakultet til besættelse. Ved an-

sættelse lægges der afgørende 

vægt på dokumenteret høj grad 

af original videnskabelig pro-

duktion på internationalt ni-

veau, herunder at ansøgeren 

har videreudviklet fagområdet; 

evner og mulighed for fortsat at 

videreudvikle fagområdet; evne 

til forskningsledelse og vareta-

gelse af andre ledelsesfunktio-

ner og undervisningsmæssige 

kvalifikationer. Ved den sam-

lede vurdering ved besættelse 

af stillingen vil der blive lagt 

vægt på en særlig indsats og 

Lyngby
Period: 1/10-09 – 1/4-10 or lon-

ger.

Size: House, 6 rooms, 2 

bathrooms.

Equipment: Furnished.

Tenant: Non-smoker, guest lec-

turer.

Rent: 10.000 kr. per month excl. 

utilities.

Deposit: 20.000 kr.

Contact: E-mail: lisbet.hervik@

gmail.com, tel. 4593 7779.

Amager
Period: From 15/6 or 1/7-09. For 

6 months, negotiable.

Size: Flat, 3 rooms, 82 sqm.

Equipment: Partly furnished.

Rent: 10.165 kr. per month.

Contact: E-mail: liv@mertzlingo.

dk.

Utterslev Mose
Periode: Min. 1 år fra sommer 

2009.

Størrelse: Hus, 90 kvm. med fuld 

kælder. Børnevenlig have.

Husleje: 12.500 kr. pr. md. ekskl. 

forbrug. 

Kontakt: E-mail: ulrich.bang@

gmail.com.

Copenhagen
Period: From 1/7-09. For max 2 

years.

Size: Flat, 4 rooms, 110 sqm.

Equipment: Semi or fully equip-

ped, incl. washing machine.

Rent: 8.000 kr. per month incl. 

heating, water, TV and Internet.

Deposit: 24.000 kr. 

Contact: Katrine, e-mail: ka-

trine.morville@gmail.com, tel. 

2886 4962.

7.-11. maj 11.-12. maj

Teologisk religionskritik
FOREDRAG – Ved Jonas Adelin Jørgensen, Afde-

ling for Systematisk Teologi

Tid: 7/5 kl. 20

Sted: Vartov, Farvergade 27H, 1. sal

Arr.: Studenterkredsen, 25 kr. for ikke-medlemmer

Sdr. Jernløses kalkmalerier
FROKOSTMØDE – Tag madpakken med og benyt 

din frokostpause til at høre Ulla Haastrup fortælle 

om det byzantinsk-inspirerede billedprogram i Sdr. 

Jernløse

Tid: 11/5 kl. 12-13.15

Sted: KUA, Afdeling for Græsk og Latin, lokale 

9.3.14

Arr.: Middelaldercentret

 

Europa-Parlamentet – med  
eller uden Lissabon?
DEBAT – Om Europa-Parlamentets rolle i fremti-

dens Europa

Tid: 11/5 kl. 14.00-18.30 

Sted: Øster Farimagsgade 5, lokale 4.2.26 

Arr.: Center for Europæisk Politik ved Institut for 

Statskundskab, www.cep.polsci.ku.dk. Tilmelding 

senest 4/5 til andreas.cep@gmail.com

Bringing the State back in
KONFERENCE – Om statens nye rolle efter den 

globale finanskrise. Oplæg af danske og internati-

onale forskere

Tid: 12-13/5

Sted: CBS

Arr.: Foreningen af Udviklingsforskere i Danmark. 

Info og tilmelding på www.fau.dk

The global financial crises have led to a questioning of the reliance on the market  

forces and a renewed interest in the state. Yet few aspire to return to the situation in 

the 1960s and much has been learned about the potential role and responsibilities of 

the state since then. Accordingly, the FAU Conference 2009 finds it pertinent to ad-

dress the changing situation between the public and the private and how lessons from 

the past can be fruitfully utilised to inform the shaping of the roles and responsibilities 

of the state in 21st Century – given the many development challenges still present.
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12. maj 12.-14. maj 14. maj 14.-15. maj

Mød forfatteren Kim Leine
FORFATTERAFTEN – Kim Leine læser op fra sine 

to romaner ’Kalak’ og ’Valdemarsdag’

Tid: 14/5 kl. 20

Sted: Vartov, Farvergade 27H, 1. sal

Arr.: Studenterkredsen, 25 kr. for ikke-medlemmer

Rhetorical resistance – 
parrhesia and indirection
FORELÆSNING – Om politiske fangers mulighed 

for retorisk modstand ved professor Gerard A. 

Hauser, University of Colerado, Boulder

Tid: 15/5 kl. 10-12

Sted: Ny KUA, lokale 27.0.17

Arr.: Forskernetværket Retorisk Medborger-

skab, www.retoriskmedborgerskab.mef.ku.dk

Thorvald Stauning – Demokrati 
eller kaos?
FOREDRAG – Historikeren Henning Grelle fortæl-

ler om sin Stauning-biografi 

Tid: 14/5 kl. 16-18. 

Sted: Strandgade 6, st.

Arr.: Dansk Forfatterforening, www.forfatterfor-

eningen.dk

Kina set fra et dansk 
hverdagsperspektiv
ARTIST TALK – Kristina Ask og Tomas Lagermand 

Lundme fortæller om gruppeudstillingen ’Kina Bu-

tik. Undtagelsestilstand’

Tid: 14/5 kl. 17–19

Sted: Nye KUA, bygning 21, stuen, Roland Bar

Arr.: Institut for Kunst- og Kulturformidling

Coaching – forskning og 
praksis
FOREDRAG – ’Narrativ coaching som revolutio-

nær hverdagsfilosofi’ ved professor Allan Holm-

gren

Tid: 12/5 kl. 15.00-16.30

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, auditorium 4

Arr.: Institut for Idræt, www.ifi.ku.dk

Lingvistkredsen
FOREDRAG – ’Functional discourse grammar vs. 

systemic functional linguistics’ ved Lisbeth Falster 

Jakobsen

Tid: 14/5 kl. 14.15-16.00 

Sted: Nye KUA, lokale 22.0.49

Arr.: Dansk Funktionel Lingvistik, www.lingvist-

kredsen.dk

Videnskab.dk
DEBATMØDE – Er Videnskab.dk konkurrence-

forvridende og ukvalificeret eller gør portalen 

det danske mediemarked mere sulten efter vi-

denskabsjournalistik – til gavn for alle?

Tid: 12/5 kl. 15

Sted: Munkekælderen, Frue Plads, Port A

Arr.: Danske Videnskabsjournalister. Medlem-

mer af Danske Videnskabsjournalister og 

Dansk Journalistforbund: 100 kr., andre 150 

kr. Tilmelding til nanna.heinz@gmail.com se-

nest 5/5

Polymorfien
FOREDRAG – ’Nye TB vacciner’ ved Jes Diet-

rich, SSI

Tid: 12/5 kl. 15

Sted: SSI, bygning 37, kantinen

Arr.: Polymorfien, www.ssi.dk

46, 1. sal, P.O.B. 2164, 1150 Kbh. 

K.

Ansøgningsfrist: 11/5-09.

Overretssagfører Sigurd 
Jacobsens mindefond
Fonden støtter studieophold af 

min. et halvt års varighed ved et 

udenlandsk universitet el. en 

tilsvarende højere læreanstalt. 

Opholdet skal foregå inden for 

området humaniora med hen-

blik på at studere europæisk 

kunst og kultur. Ansøgnings-

skema fås ved skriftlig henven-

delse bilagt frankeret svarkuvert 

til advokat Ulrik Ibfelt, Vimmel-

skaftet 43, 1161 Kbh. K. Ansøg-

ningen sendes herefter i 3 eks. 

til samme adresse. Yderligere 

oplysninger fås ved henvendelse 

til ln@ibfelt-siebert.dk. 

Ansøgningsfrist: 15/5-09.

Uddeling: Senest d. 1/8-09.

Novo Nordisk Fonden
Nordisk Forsknings Komite har 

ca. 25 mio. kr. til rådighed til 

forskningsprojekter inden for 

endokrinologi. Der kan søges 

om forskningsmidler til projek-

ter inden for grundvidenskabe-

lig og klinisk forskning i Nor-

den. Yderligere oplysninger og 

ansøgningsskema findes på 

www.novonordiskfonden.dk. 

Ansøgningsfrist: 2/6-09 kl. 16.

Danmarks Grundforsknings-
fond 
Der ydes støtte til forskning 

inden for energiområdet under 

temaet Renewable Energy Tech-

nology. Ansøgningen skal om-

fatte et samarbejdsprojekt mel-

lem danske og kinesiske energi-

forskere. Se det fulde opslag 

samt ansøgningsskema på 

www.dg.dk. 

Ansøgningsfrist: 15/6-09.

Støtte

Københavns Universitets 
Almene Fond
Der er ca. 300.000 kr. til udde-

ling. Alle ansatte og studerende 

ved KU kan søge fondens mid-

ler. Især støtte til projekter der 

er fælles for to el. flere fakulte-

ter, samt sociale og kulturelle 

aktiviteter der kan blive til glæ-

de for større dele af universite-

tets ansatte el. studerende. Støt-

te til administrative og viden-

skabelige medarbejderes rejser 

forudsætter at flere får udbytte 

af rejsen. Der ydes ikke støtte til 

rejser for studerende, herunder 

ph.d.-studerende. Der ydes ikke 

støtte til studier, afslutning af 

disse el. forlængelser af ph.d.-

projekter. Videnskabelige udgi-

velser samt driftsopgaver kan 

heller ikke opnå støtte. Aktivite-

ter der ikke støttes af universite-

tets traditionelle driftsmidler, 

og som er nye og ikke tidligere 

har modtaget støtte, vil blive 

prioriteret.

Fuldt opslag: Swww.ku.dk//pers/

Instituthaandbog/Personalefor-

hold/Legater_og_fonde.

Ansøgningsfrist: 25/5-09, kl. 

12.00.

Forskningsstøtte

Jens Nørregaard & Hal 
Kochs mindefond 
Fonden uddeler støtte til frem-

me af forskning inden for dansk 

kirkehistorie og økumenisk teo-

logi. Nærmere oplysninger om 

forskningsmidler og ansøg-

ningsprocedure fås på www.

teol.ku.dk/studinfo/legater, tlf. 

3532 3610 el. e-mail: ram@teol.

ku.dk. Ansøgninger sendes til 

Jens Nørregaard & Hal Kochs 

mindefond, c/o Afdeling for 

Kirkehistorie, Købmagergade 

til håndtering og udnyttelse af 

husdyrgødning og andre af-

faldsstoffer (625-138). Kontakt-

person for 3: Professor Lars 

Stoumann Jensen, e-mail:  

lsj@life.ku.dk. Ph.d.-stipendia- 

tens arbejde vil med reference 

til projektlederen hovedsageligt 

bestå af opgaver i forbindelse 

med forskning og udvikling 

inden for ph.d.-stipendiets om-

råde.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

Ansøgningsfrist: 11/5-09  

kl. 12.00.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

Ansøgningsfrist: 19/5-09 kl. 

12.00.

Analytical Organic Chemi-
stry and Spectroscopy
PH.D. – Faculty of Life Sciences’ 

Department of Basic Sciences 

and Environment wishes to ap-

point a PhD fellow in Analytical 

Organic Chemistry and Spectro-

scopy from 1/7-09 to 31/6-12. 

The work will consist mainly of 

duties in connection with re-

search and development of new 

nutri- and pharmacometabolo-

mics techniques in relation to 

type 2 diabetes. The appointee 

should have qualifications wi-

thin one or more of the follo-

wing areas: Analytical chemistry 

with emphasis on chromatogra-

phic techniques like HPLC, LC-

MS, etc; NMR spectroscopy used 

for identification of complex 

organic compounds; Enzyme-

based assays for characteriza-

tion of pharmacological activity 

of pure constituents; Hyphena-

tion of separation techniques 

and spectroscopic methods.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this 

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

Application deadline: 1/6-09 at 

12 noon. 

Institut for Jordbrug og 
Økologi
Instituttet søger 3 ph.d.-stude - 

rende fra den 1/6-09 til den 

31/5-12. Områderne er 1) Klon-

stabilitet og epigenetisk varia-

tion i æbler og kirsebær (625-

139); 2) Frugtkvalitets evalu-

ering for selektiv høst vha. ’ima-

ging’ (625-140). Kontaktperson 

for 1 og 2: Lektor Torben Bo 

Toldam-Andersen, e-mail:  

tbta@life.ku.dk. 3) Drivhusgase-

missioner ved nye teknologier 

XS). Highly motivated candida-

tes with a PhD in protein chemi-

stry, molecular biology, molecu-

lar pharmacology or related 

fields are encouraged to apply. 

Contact Professor Ulrik Gether, 

tel. 3532 7548, e-mail: gether@

sund.ku.dk for additional infor-

mation.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this 

extract. See http://inf.ku.dk/

ledigestillinger/.

Application deadline: 30/4-09. 

Landscape archaeology
POSTDOC – The Centre for Bible 

and Cultural Memory at the 

Faculty of Theology is offering a 

two year postdoc fellowship. 

Applications are invited for re-

search on landscape archaeo-

logy or related theoretical ap-

proach. Post to commence 1/8-

09 or as soon as possible there-

after.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se wwww.ku.dk/stillinger 

el. kontakt Niels Christian 

Tolvang-Nielsen, tlf. 3532 3605, 

e-mail: nct@teol.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 25/5-09.

Biovidenskab
PH.D. – Ved Det Biovidenskabe-

lige Fakultet er et antal ph.d.-

stipendier ledige til besættelse 

fra 1/7-09 til 1/9-09. Min. fem 

stipendier vil blive tildelt ansø-

gere med en veterinær kandi-

datuddannelse. Stipendierne 

uddeles inden for hovedområ-

derne Fødevarer og sundhed;

Klima, energi og miljø; Politik, 

økonomi og ulande; Dyr, etik og 

velfærd; Bioteknologi; Skov-, 

land- og byudvikling; Planter og 

naturressourcer. Stipendierne 

kan enten søges af kandidater 

(5+3-ordningen) el. studerende 

der maks. mangler et års studier 

(4+4-ordningen).

Ansøgningsfrist: 4/5-09, kl. 

10.00.

Stipendier

Disease modelling and spa-
tial epidemiology
Faculty of Life Science, Depart-

ment of Large Animal Sciences 

wishes to appoint 2 PhD fellows 

and 1 postdoc within disease 

modelling and spatial epidemio-

logy for a period of 3 years from 

1st of June 2009 or soon there-

after. The aim is to develop and 

apply spatial and spatio-tempo-

ral statistical methods in context 

of modelling the spread of in-

fections between herds in Den-

mark in order to improve the 

surveillance of animal diseases. 

Graduates with a relevant or 

specified (see full job advertise-

ment) Master’s degree (for PhD 

fellows) and PhD or equivalent 

(for post doc) may apply for the 

fellowships. It is a condition that 

the relevant applicants for PhD 

posts can be admitted as PhD 

fellows.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this 

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

Application deadline: 18/5-09 at 

12 noon.

Synthetic Biology
POSTDOC – Department of Neu-

roscience and Pharmacology, 

Faculty of Health Sciences invi-

tes applications for a two-year 

postdoctoral research position 

starting as soon as possible. The 

project is reconstitution of 

membrane transport proteins 

into structurally confined ve-

sicles or self-assembled nanodi-

scs to study structure, dynamics 

and function by application of 

fluorescence spectroscopy and 

small angle x-ray scattering (SA-
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 14. maj 

advokater A/S, att. Christian 

Petri, Københavnsvej 14-16, 

Postboks 16, 3400 Hillerød.

Ansøgningsfrist: 1/6-09.

Uddeling: Svar kan forventes i 

juni 2009.

Gigtforeningen 
To introduktionsstipendier er 

ledige fra 1/10-09 el. snarest 

derefter. Stipendierne bevilges 

for op til 6 mdr. Ansøgnings-

skema udfyldes og indsendes 

elektronisk via ’Søg støtte fra 

forskningsrådet’ på www.gigt-

foreningen.dk/forskning. Yderli-

gere oplysninger fås ved hen-

vendelse til Connie Ziegler, tlf. 

3977 8038, Henriette Thorseng, 

tlf. 3977 8067 el. på forskning@

gigtforeningen.dk. 

Ansøgningsfrist: 3/8-09.

Videnskabsministerens  
EliteForsk-rejsestipendier
Der er 16 EliteForsk-rejsestipen-

dier a 300.000 kr. til uddeling. 

Stipendierne går til de mest 

talentfulde ph.d.-studerende 

indskrevet ved danske institutio-

ner og skal benyttes til længere-

varende studieophold ved inter-

nationale forskningssteder. An-

søgninger kan indsendes af uni-

versiteter og andre institutioner 

der tildeler ph.d.-grader. Se det 

fulde opslag på www.fi.dk. 

Nærmere oplysninger fås hos 

specialkonsulent Sune Kaur-

Pedersen, spe@fi.dk, tlf. 3544 

6278 el. fuldmægtig Ditte Dahl, 

dda@fi.dk, tlf. 3395 5260. 

Ansøgningsfrist: 1/9-09.

Gigtforeningen
Gigtforeningen har a) 1 forsk-

ningsstipendium ledigt pr. 1/1-

10 el. snarest derefter som bevil-

ges for op til tre år. Og b) 1 

seniorstipendium ledigt pr. 1/1-

10 el. snarest derefter som bevil-

ges for op til to år. Ansøgnings-

skema udfyldes og indsendes 

Julie Marie Vinter Hansens 
rejselegat
Der uddeles legatportioner på 

min. 5.000 kr. til støtte til stu-

dierejser. Støtten gælder ikke i 

forbindelse med rejser hvis ene-

ste formål er deltagelse i kon-

gresser, symposier etc. Legatet 

kan søges af videregående stu-

derende og yngre kandidater 

inden for fagene astronomi, 

matematik og fysik. Ansøgere 

forudsættes at have afsluttet en 

bacheloruddannelse el. tilsva-

rende uddannelse. Under lige 

kvalifikationer foretrækkes 

kvinder frem for mænd, og fa-

gene prioriteres i den oven-

nævnte rækkefølge. Ansøgning 

i 3 eks., indeholdende oplysnin-

ger om uddannelse, videnskabe-

lige kvalifikationer, CPR-nr., 

adresse, e-mail, samt studierej-

sens formål, varighed og bud-

get, sendes til sekretær Mari-

anne Bentsen, Niels Bohr Insti-

tutet, Rockefel. Komplekset, 

Juliane Maries Vej 30, 2100 Kbh. 

Ø.

Ansøgningsfrist: 20/5-09.

Eugéniu Lozovans fond
Fonden uddeler legatportioner 

til forskning el. studieophold i 

et vesteuropæisk land efter 

eget valg. Fonden støtter nor-

malt rumænske studerende og 

yngre forskere som ønsker at 

studere romansk filologi, græsk, 

latin, historie el. arkæologi ved 

KU, men i visse tilfælde kan 

også danske studerende og yng-

re forskere modtage støtte. Der 

gives fortrinsret til forskere. 

Nærmere oplysninger fås ved 

henvendelse til bestyrelsesfor-

mand Erling Strudsholm, e-mail 

struds@hum.ku.dk. Ansøgnin-

gen skal indeholde oplysninger 

om akademisk karriere, studie- 

el. forskningsprojekt, samt rede-

gørelse for det ansøgte beløb. 

Ansøgninger sendes til Ultima 

Videnskabsministerens  
EliteForsk-priser 
Videnskabsministeren uddeler 

fem EliteForsk-priser a 1,2 mio. 

kr. til yngre forskere under 45 

år, hvoraf de 200.000 kr. er en 

hæderspris og resten er til forsk-

ningsaktiviteter. Prismodtagere 

kan komme i betragtning inden 

for alle videnskabelige områder. 

Indstilling af prismodtagere kan 

indsendes af universiteter, 

forskningsinstitutioner og pri-

vate virksomheder med forsk-

ningsaktiviteter. Se det fulde 

opslag på www.fi.dk. Nærmere 

oplysninger fås hos specialkon-

sulent Sune Kaur-Pedersen, 

spe@fi.dk, tlf. 3544 6278 el. 

fuldmægtig Ditte Dahl, dda@fi.

dk, tlf. 3395 5260.

Ansøgningsfrist: 1/9-09.

Legater og  
stipendier 

Oehlenschläger-Tegnérske 
Stipendiefond
Fonden uddeler stipendier til 

studierejser til et nordisk univer-

sitet el. en højere læreanstalt. 

Stipendiet kan søges af stude-

rende ved KU, CBS og DTU. Der 

lægges vægt på at ansøgeren 

under studieopholdet bor i et 

andet nordisk land end sit eget, 

samt på ansøgerens tilknytning 

til akademisk foreningsliv. Der 

anvendes ikke ansøgningsske-

ma, men krav til ansøgningens 

indhold findes på www.studen-

terforeningen.dk under ’ÖT 

Legat – læs i Norden’. Ansøgnin-

ger modtages kun pr. brev til: 

Det Oehlenschlæger-Tegnérske 

Stipendiefond, v/Lars B. Struwe, 

Lille Strandvej 1, st. th., 2900 

Hellerup.

Ansøgningsfrist: Løbende. An-

søgninger behandles i maj og 

november.

Fugle på Salomonøerne
FOREDRAG – Ved professor Jon Fjeldså, Statens 

Naturhistoriske Museum. Der afholdes ordinær 

generalforsamling inden foredraget (kl. 19) 

Tid: 14/5 kl. 20 

Sted: Biologisk Institut, Universitetsparken 15, 

auditorium B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening, www.aki.

ku.dk/dnf

Zoologisk Museum bruger spurvefuglene, som 

tæller næsten 2/3 af alle verdens fuglearter, 

som modelgruppe for at bestemme i hvilken 

grad global variation i biologisk mangfoldig-

hed skyldes faktorer i evolutionshistorien. 

Projektet har nået nye resultater i at forstå 

hvordan fuglene har kunnet udnytte mulighe-

derne med at kolonisere de talrige øer som 

opstod mellem Australien og Asien som en 

følge af pladetektonikken. Brillefugle repræ-

senterer en gruppe som har kunnet kolonisere 

de fleste tropiske øer på den østlige halvkugle 

hvor de meget hurtigt udspaltes i nye arter. 

Gannongabrillefuglen på billedet er endemisk 

for en enkelt af Salomonøerne.

Luk og lås 
for liste- og 
lommetyve!! 
Hver dag færdes der tusindvis af mennesker på universitets gange. 
De fleste er 100 % ok. Men nogle få – uindbudte – har løse fingre 
og nysgerrige øjne. Og de er på jagt efter din pung, din pc og andre 
personlige værdier. 

Det er vigtigt, at du passer på dine egne og universitets værdier og 
elektroniske oplysninger. Det gør du bedst ved at låse din dør og din 
skærm og i det hele taget bruge din sunde fornuft. 

Lad ikke ting ligge fremme, der kan friste svage sjæle. For åbne 
døre og skærme er en åben invitation til personer med suspekte 
hensigter. 

Husk, at universitetet er et offentligt rum.

Informationssikkerhed på KU

ALMINDELIG 
SUND 

FORNUFT
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15.-27. maj 28.-29. maj

Lars-Henrik Krarup  
Titel: Physical activity and ische-

mic stroke.

Tid: 15/5-09, kl. 14.

Sted: Bispebjerg Hospital, Syge-

plejeauditoriet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til lh.krarup@gmail.com.

Johanne Kongstad
Titel: Indicators for periodontitis 

in the Copenhagen city heart 

study with emphasis on alcohol 

and body mass index.

Tid: 18/5-09, kl. 13.

Sted: Panum Instituttet, Hade-

rup Auditoriet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til kon@odont.ku.dk.

Naturvidenskab

Thomas Ryttov
Titel: Conformal dynamics for 

electroweak symmetry breaking.

Tid: 18/5-09, kl. 9.

Sted: Niels Bohr Institutet, audi-

torium A.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til ryttov@nbi.dk.

Mads Toudal Frandsen
Titel: Minimal walking technico-

lor – effective theories and LHC 

phenomenology.

Tid: 19/5-09, kl. 13.15. 

Sted: Niels Bohr Institutet, audi-

torium A.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til toudal@nbi.dk.

Sted: Roskilde Sygehus, audito-

riet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til Mette Mogensen på 

mmg@regionsjaelland.dk.

Kristine Færch  
Titel: Aetiology and pathophy-

siology of impaired fasting gly-

caemia and impai-red glucose 

tolerance.

Tid: 1/5-09, kl. 13.

Sted: Steno Diabetes Center, 

Hagedorns Auditorium.

Afhandlingen: Udgår fra Institut 

for Folkesundhedsvidenskab.

Søren Tetens Hoff
Titel: Human immune responses 

to mycobacterium tuberculosis 

antigens.

Tid: 5/5-09, kl. 14.

Sted: Statens Serum Institut, 

foredragssalen.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til tetenshoff@dadlnet.dk.

Martin Fredensborg Rath  
Titel: Developmental and diur-

nal dynamics of Otx2, Crx, Pax4 

and Pax6 homeobox gene ex-

pression in the rat pineal gland 

and retina.

Tid: 12/5-09, kl. 12.

Sted: Panum Instituttet, Dam 

Auditoriet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til 3532 7249 el. mrath@

sund.ku.dk.

Lars Christian Jacobsen
Titel: Neutrophil granule locali-

zed proteins and their possible 

implications in the immune re-

sponses.

Tid: 13/5-09, kl. 14.

Sted: Panum Instituttet, Dam 

Auditoriet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til Granulocytlaboratoriet, 

rum 2504, afsnit 9322, Juliane 

Mariesvej 20 el. lars.jacobsen@

rh.hosp.dk. 

Forsvar

Disputatsforsvar

Samfundsvidenskab

Karsten Pærregaard 
Titel: Peruvians Dispersed.  

A Global Ethnography of Migra-

tion.

Tid: 20/5-09 kl. 13-19.

Sted: CCS, Øster Farimags- 

gade 5, lok. 1.1.18.

Afhandlingen: Udgives hos 

Lexington Books, e-mail:  

cservs@nbninternational.com.

Humaniora

Mag.art. Jane Fejfer
Titel: Roman Portraits in Con-

text.

Tid: 29/5-09, kl. 13.

Sted: Nye KUA, auditorium 

27.0.09.

Afhandlingen: Er udkommet på 

forlaget Walter de Gruyter og 

kan købes for 99,95 euro. Be-

dømmelsesudvalgets indstilling 

kan købes hos Kompendieudsal-

get Humaniora, tlf. 3532 9161.

Ph.d.-forsvar

Sundhedsvidenskab

Trine Flensborg-Madsen
Titel: Alcohol use disorders – in 

relation to alcohol consump-

tion, psychiatric co-morbidity, 

and suicide.

Tid: 30/4-09, kl. 14.

Sted: Statens Institut for Folke-

sundhed, Øster Farimagsgade 

5a, bygning 2, 1. sal, Store Mø-

delokale.

Mette Mogensen 
Titel: Imaging of non-melanoma 

skin cancer with optical co-

herence tomography.

Tid: 30/4-09, kl. 15.30.

undervisning el. lignende.

Fuldt opslag: www.uvm.dk.

Frist for indstillinger: 4/5-09.

elektronisk via ’Søg støtte fra 

forskningsrådet’ på www.gigt-

foreningen.dk/forskning. Yderli-

gere oplysninger fås ved hen-

vendelse til Connie Ziegler, tlf. 

3977 8038, Henriette Thorseng, 

tlf. 3977 8067 el. på forskning@

gigtforeningen.dk 

Ansøgningsfrist: 1/10-09.

Priser

Studentuppsats om  
Öresundsregionen
Uppsatserna skall handla om 

Öresundsregionen, antingen ur 

ett utvecklings- el. integrations-

perspektiv. Uppsatsen bör vara 

på 30-60 sidor och innehålla en 

engelsk summary på 1-2 sidor. 

Bästa studentuppsats om Öre-

sundsregionen belönas med 

20.000 SEK. Därutöver delas två 

andrapriser om 2.500 SEK var-

dera ut. Priserna kommer att 

utbetalas i form av resestipen-

dium. Tävlingen är inte förbe-

hållen någon speciell akademisk 

disciplin utan är öppen för alla 

studenter vid universitet och 

högskolor i och utanför Öre-

sundsregionen.

Mer information: www.ore-

sundsinstituttet.org.

Inlämningsdatum: 1/7-09.

Undervisningsministeriets 
Læsepris 
Undervisningsministeren udde-

ler ny læsepris på 25.000 kroner 

til en el. flere personer, en sko-

le, kommune, uddannelsesinsti-

tution el. lignende, der på en 

nytænkende og fagligt velfun-

deret måde har bidraget til at 

udvikle elever i grundskolens 

læsefærdigheder. Bidraget kan 

for eksempel være et forsk-

ningsarbejde, et undervisnings-, 

forældre-, lærermateriale, ud-

vikling af en metode for læse-

Netværksreligion – vejen til 
bedre integration?
CESEM SEMINAR – Med bl.a. Lene Kühle 

Tid: 29/5 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lokale 5.2.29a

Arr.: Center for Studier af Lighed og Multikultura-

lisme, www.cesem.ku.dk. Tilmelding på cesem@

hum.ku.dk

Biotechnology and molecular 
biology
CONFERENCE – About biomarker discovery and 

drug development in the omics era

Tid: 28-29/5

Sted: Hotel Munkebjerg, Vejle

Arr.: Danish Biotechnological Society and Danish 

Biochemical Society. Program og tilmelding på 

www.biokemi.org 

Hate crimes
CESEM SEMINAR – Oplæg med efterfølgen-

de diskussion ved Thomas Brudholm, Afdeling 

for Minoritetsstudier, ToRS, KU

Tid: 15/5 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, Njalsgade 80, lok. 5.2.29a

Arr.: Center for Studier af Lighed og Multikul-

turalisme, www.cesem.ku.dk. Tilmelding på 

cesem@hum.ku.dk 

Genfortryllelse af verden
GÆSTEFOREDRAG – Professor Michel Maffe-

soli diagnosticerer det postmoderne

Tid: 27/5 kl. 9.30-11.30 

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, Aud. 2.0.63

Arr.: Center for Rusmiddelforskning, Aarhus 

Universitet og Sociologisk Institut, KU

Netværkssamfundet er en realitet, og det har forandret vores måde at omgås hinanden på. Vores 

identitetsforståelse er blevet mere flygtig, og det samme er vores mellemmenneskelige kontaktflade. 

Moskeer, klubber og familien danner udgangspunkt for mange muslimers netværk – det være sig 

sociale, faglige og professionelle netværk. Med udgangspunkt i sin bog ’Moskeer i Danmark’ og ak-

tuel forskning om radikalisering diskuterer Lene Kühle hvordan livet omkring den lokale moske hjæl-

per unge muslimer med at skabe en identitet i det danske samfund. Skal øget netværksorganisering 

af muslimer ses som en barriere eller facilitator for integration i det danske samfund? Og virker net-

værk identitetsforandrende eller identitetsbekræftende på unge der færdes i radikaliserede miljøer? 

Efterfølgende diskuterer ph.d. Brian Jacobsen (TORS, KU) og ph.d. Morten Thomsen Højsgaard (Kri-

steligt Dagblad) foredraget med udgangspunk i deres egen forskning om hhv. islam i dansk politik 

og netværksorganiseringen af kristne fællesskaber. 
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Anja C. Andersen
MATHILDEPRISEN – Astrofysiker Anja Andersen, 

Niels Bohr Institutet, har modtaget årets Mathilde-

pris af Dansk Kvindesamfund. Anja Andersen har 

stjernehimlen som sit arbejde, og samtidig har hun 

opnået stjernestatus som formidler af sit fagom-

råde – udforskningen af universet. Hun får prisen 

for at være rollemodel for kvinder inden for forsk-

ningen og den naturvidenskabelige verden. Prisen 

blev indstiftet i 1970 og gives som en anerken-

delse af arbejde der er med til at fremme ligestil-

lingen. Hendes navnesøster, håndboldspiller Anja 

Andersen, er årets anden modtager af Mathilde-

prisen.

Tiltrædelser

Birgitte Sloth 
NY PRODEKAN – Det Samfundsvidenskabelige 

Fakultet har ansat 45-årige professor Birgitte Sloth 

som prodekan per august 2009. Hun skal ikke ale-

ne være stedfortræder for dekanen, men også 

varetage en række andre ledelsesopgaver med 

hovedvægten inden for uddannelsesområdet.

Birgitte Sloth kommer fra en stilling som professor 

i økonomi ved Institut for Virksomhedsledelse og 

Økonomi ved Syddansk Universitet. Hun har et 

stort kendskab til Københavns Universitet og Det 

Samfundsvidenskabelige Fakultet da hun er ud-

dannet cand.polit. og ph.d. fra Økonomisk Institut 

og i perioden 1992-2003 var ansat sammesteds, 

først som postdoc og fra 1994 som lektor.  

Klaus Qvortrup
NY PROFESSOR I BIOMEDICIN – Klaus Qvortrup 

er tiltrådt et professorat i avanceret lys- og elek-

tronmikroskopi ved Biomedicinsk Institut på Det 

Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Han forsker i 

Meniers Sygdom som er en ørelidelse der giver 

kraftige anfald af svimmelhed og nedsat hørelse. 

Han vil desuden oprette samt drive et nyt højtek-

nologisk lys- og elektron-mikroskopi-center på 

Panum Instituttet. Denne nye corefacilitet tager 

højde for at sundhedsvidenskabelig forskning i 

dag kræver avanceret visualisering af livets mind-

ste bestanddele.

Jørgen B. Dahl
NY PROFESSOR I ANÆSTESIOLOGI – Jørgen B. 

Dahl tiltræder d. 1. maj et professorat i anæstesio-

logi ved Institut for Kirurgi og Intern Medicin ved 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU, med 

tilhørende overlægestilling på Rigshospitalet. 

Hans forskning fokuserer især på behandlingen af 

akutte smerter efter operationer, fx søger han at 

afdække, om smerter kan forebygges, samt hvor-

dan forandringer i henholdsvis operationssår og 

rygmarv bidrager til den samlede smerteoplevelse. 

Samtidig arbejder han med hurtigere at få nye 

resultater fra grundforskningen frem til hospita-

lerne. Jørgen B. Dahl er desuden en aktiv skribent 

inden for sit felt og medredaktør på tre interna-

tionale, faglige tidsskrifter og på den danske lære-

bog Smerter. 

Heike Omerzu
NY PROFESSOR PÅ TEOLOGI – Heike Omerzu er 

tiltrådt et 5-årigt professorat med særlige opgaver 

ved Afdeling for Bibelsk Eksegese på Det Teologi-

ske Fakultet. Hun har en doktorgrad fra Johannes-

Gutenberg-Universität i Mainz med sin afhandling 

om processen mod Paulus i Apostlenes Gerninger. 

Afhandlingen blev belønnet med den prestige-

fyldte Hanns-Lilje-Preis af Akademie der Wis-

senschaften. Herefter blev Heike Omerzu udnævnt 

til juniorprofessor ved Johannes-Gutenberg-Uni-

versität og har desuden været stedfortrædende 

professor ved Ludwig-Maximilian-Universität i 

München. I sin nuværende forskning beskæftiger 

Heike Omerzu sig med Markusevangeliet med 

særligt fokus på evangeliets forhold til græsk-

romerske idealer om en nobel død. 

Pristildelinger

Per Gundersen
VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN – Profes-

sor Per Gundersen fra Skov & Landskab ved LIFE 

har modtaget 3,3 mio. kr. til et forskningsprojekt 

der skal belyse om kvælstof fra luftforurening 

medfører øget CO2-binding i skovjord. Jordens 

indhold af organisk stof udgør den største pulje af 

kulstof på land, men vi ved forholdsvis lidt om 

hvorvidt mængden vokser og dermed lagrer CO2. 

Forskergruppen har i de seneste 10-20 år oprettet 

langtidsforsøg der nu bliver udnyttet til at under-

søge kvælstofs betydning for CO2-lagring i skov-

jord.

Navne Portræt

Suzanne Brøgger  
udnævnt til æresalumne 

Forfatterinden bliver æret på KU for sine bidrag til den  

offentlige debat med eksperimenter mellem det biografiske,  

det fiktive, det autentiske og det iscenesatte

Alumneforeningen Kubulus har udnævnt forfatter Suzanne Brøgger til æresalumne ved Kø-

benhavns Universitet. Udnævnelsesceremonien fandt sted fredag den 17. april i Multisalen på 

Det Humanistiske Fakultet, Njalsgade. Titlen som æresalumne er et led i Københavns Universi-

tets bestræbelse på at anerkende eksterne personers særlige indsats i relation til deres fag 

eller til universitetet. Bestyrelsen for Alumneforeningen Kubulus behandler og udnævner ære-

salumner efter indstilling fra bestyrelsesformanden der indhenter indstillinger fra rektor, fa-

kulteternes ledelser og universitetets bestyrelse.

I indstillingen til udnævnelsen af Suzanne Brøgger skriver Det Humanistiske Fakultet blandt 

andet at hun indstilles fordi hun »som kunstner har deltaget aktivt i den offentlige debat og 

fra stadig nye vinkler analyseret det vestlige samfunds livsmønstre og kønsstrukturer – i parfor-

holdet, familien og i det samfundsmæssige fællesskab.« Prorektor Lykke Friis er bestyrelsesfor-

mand for alumneforeningen, og hun overrakte æresalumnebeviset. 

Seminar om Brøgger
Efter udnævnelsesceremonien afholdt Det Humanistiske Fakultet et seminar om Suzanne Brøg-

ger og hendes forfatterskab der fokuserede på eksperimenterne mellem det biografiske og 

det fiktive, det autentiske og det iscenesatte som har vakt stor interesse hos den yngre genera-

tion af litteraturforskere og forfattere, og som Suzanne Brøgger – og 1970’er-kunsten i det 

hele taget – i dag bliver fremhævet som en vigtig forløber for. 
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Mobning er uacceptabelt

» Mobning på ingen måde forenes med KU’s mål 
om at være en attraktiv arbejdsplads der kan 
fastholde og tiltrække gode medarbejdere.«

EN SPYTKLAT I ANSIGTET. Det var kulminationen 
på en uoverensstemmelse ved et møde i det teologiske 
studienævn i 1970erne. Stærkt fortørnet havde en 
professor ved fakultetet rejst sig, marcheret rundt om 
mødebordet, og på denne lidet diplomatiske facon til-
kendegivet sit mishag over for den unge formand for 
studienævnet. 

Mobning er desværre ikke kun historie på KU. Det 
viser en Arbejdspladsvurdering (APV) som indtil vide-
re er gennemført på fire fakulteter: Det teologiske, hu-
manistiske, naturvidenskabelige og samfundsviden-
skabelige. APV’en er en kortlægning af det fysiske og 
psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes trivsel. Den 
indeholder både positive og negative resultater. For 
eksempel svarer 90 procent af VIP’erne og Ph.d.’erne 
at de altid eller ofte har mulighed for at lære noget nyt 
gennem arbejdet. 

 
PÅ DEN NEGATIVE SIDE finder vi mobning. Her 
angiver 9,5 procent at de har været udsat for mob-
ning. Mobning er altid uacceptabelt, uanset hvor ud-
bredt det er. Men på de fire fakulteter ligger vi oven i 
købet over landsgennemsnittet som for danske ar-
bejdspladser er 8,3 procent. 

Mobning er bare ikke i orden. Vi vil ikke acceptere 
en sådan kultur på KU. Og der er flere gode grunde til 

at gøre noget ved problemerne. Her er to. For det før-
ste viser blandt andet forskning fra Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø at mobning kan ha-
ve konsekvenser for helbredet, medføre et forøget sy-
gefravær og påvirke arbejdet på en negativ måde. For 
det andet kan mobning på ingen måde forenes med 
KU’s mål om at være en attraktiv arbejdsplads der kan 
fastholde og tiltrække gode medarbejdere. 

 
HVAD KAN VI GØRE for at få bugt med mobning? 
Allerførst må vi danne os et overblik over problemets 
omfang og karakteristika. Det får vi blandt andet ved 
at færdiggøre APV’en på de øvrige fakulteter. Desuden 
har HSU (Hovedsamarbejdsudvalget, red.) netop ned-
sat en arbejdsgruppe som skal foretage en nærmere 
analyse af problemet og dets konsekvenser - og ikke 
mindst komme med forslag til hvordan mobning kan 
undgås.

I mellemtiden kan vi kun gisne om der er særlige år-
sager til at mobning opstår på vores arbejdsplads. For 
eksempel er universitetet i særdeleshed en arbejds-
plads som lever af en fri og åben debatkultur hvor 
medarbejderne og lederne skal kunne give og tage kri-
tik - så længe den serveres på en saglig og sober måde. 
Men i hvilke situationer forfalder den vigtige kritik til 
nedsættende sprogbrug, ’syremails’ eller upassende 

grimasser? På hvilken måde er eventuel dårlig ledelse 
med til at skabe grobund for mobning - hvad enten le-
delsen er for svag eller for autoritær? Og hvordan op-
leves mobningen på KU? Vel næppe så direkte som 
den spytklat der ramte formanden for det teologiske 
studienævn?

 
MAN KAN FORMODE at det ofte foregår på en langt 
mere subtil og indirekte måde. Som for eksempel i en 
prisbelønnet film fra Institut for Menneskerettigheder. 
I filmen prøver en mandlig medarbejder at finde en 
plads i kantinen til frokost. Men han bliver afvist og ig-
noreret af kollegerne. Til sidst må han sætte sig alene 
ved et bord. I filmen bliver de tavse, symbolske afvis-
ninger illustreret som knytnæveslag der slår manden 
omkuld. For mobning og diskrimination gør ondt - og-
så når det foregår indirekte. Der linkes til filmen på 
www.discrimination-hurts.com.

 
Har du som medarbejder været udsat for mobning, kan 
du altid henvende dig til din leder, din tillidsrepræsen-
tant, HR-afdelingen eller KU’s ordning for psykologisk 
rådgivning via raadgivning@prescriba.com. Her vil bli-
ve taget professionelt hånd om problemet. 

 


