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Farlige håndtryk
De mange alarmer om svineinfluenza kunne ikke  

afholde rektor fra at byde alle nye studerende  

velkommen med det traditionelle håndtryk

Administrativt mareridt 
Et dusin uddannelser på KU skal til eksamen i  

Akkrediteringsrådet. Nogle risikerer at dumpe –  

og små fag at dø.

Bodil takker af
Har Bodil Nyboe Andersen givet rektor for lang 

snor? Læs interview med den afgående bestyrelses-

formand.
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Bygninger  
eller  
mennesker

Forskerne på Naturvidenskab og Sundhedsvidenskab har grund 
til at være i godt humør. Regeringens finanslovsforslag betyder 
nemlig, at der endelig er udsigt til milliardinvesteringer i tids-
svarende forhold på Nørre Campus, efter at man i årevis har 
måttet leve med nedslidte bygninger og forældede laboratorier.

De studerende har til gengæld ikke noget at juble over. På Hu-
maniora og Samfundsvidenskab kan de se frem til at få hævet ta-
xametertaksten på deres uddannelser med kun 2.000 kroner; og 
det til trods for, at den såkaldte McKinsey-rapport, bestilt af vi-
denskabsministeren selv, viser, at de »tørre« fag er underfinan-
sieret med cirka 11.000 kroner. Den beskedne stigning er altså 
langt fra nok til at kompensere for de mange års udsultning af 
universitetsuddannelserne. 

De studerende på Sundhedsvidenskab og Naturvidenskab får på 
sigt bedre fysiske rammer, men deres taxameter bliver vanen tro 
skåret med to procent i effektivitetens tegn. 

Nye bygninger og ordentlige laboratorier er en forudsætning 
for at skabe forskning og uddannelse i verdensklasse, men det 
er langt fra tilstrækkeligt. De unge mennesker, der er samfun-
dets grundstof, skal også have ordentlige forhold.

Rektor Ralf Hemmingsen rammer derfor plet, når han inde i 
avisen argumenterer for, at de resterende globaliseringspen-
ge bør gå til basisbevillinger, som universiteterne selv kan rå-
de over. For, som han siger:

»Der skal jo gerne være noget at flytte ind i fremtidens byg-
ninger.« 

Læs side 7, 8 og 9.

Af Richard Bisgaard, ansvarshavende redaktør

Taleklip

»Det er mit ønske og håb, at netavisen vil blive brugt  
af mange, og at den vil blive brugt dynamisk, så vi kan få 
en stadig mere fokuseret og bred debat i universitetets 
regi.«
Rektor Ralf Hemmingsen, da han klippede snoren over til Universitetsavisens nye Apple-computer.  

Læs eller genlæs reportagen fra det historiske øjeblik på www.uniavisen.dk
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Udstillinger med og uden pastis

KUNST – En gruppe studerende fra KUA har fået den idé at oprette galleri med 

studerendes kunst. I otte uger indtager værkerne Det Humanistiske Fakultetsbib-

liotek. www.studenternesgalleri.dk. Ser lovende ud.

 Også Medicinsk Museion disker op med nyt på de renskurede stålborde. Sene-

ste særudstilling hedder Del og hel. Brudstykker fra biomedicinens tid, eller også 

kan interesserede publikummer bevæge sig på en rejse gennem den engelske 

kunstner Phillip Warnells fordøjelsessystem, under museionets kommende event 

ENDO-ECTO. www.museionblog.dk 

KU’s klimakærlighed intakt

BIGWIGS – De har ikke pakket klimakontoret ned i kas-

ser på Københavns Universitet (KU), blot fordi forårets 

videnskabelige konference er vel overstået. Tværtimod. 

Efteråret byder på ny forskningskonference og en lang 

række forelæsninger af førende forskere og beslutnings-

tagere i klimadebatten. Mød den britiske klimaminister 

og formanden for FN’s Klimapanel på KU – og læs om ar-

rangementerne på den elektroniske avis – uniavisen.dk

Etniske minoriteter i Zoo

RACISME – Zoologisk Have udstillede i en årrække men-

nesker fra forskellige eksotiske egne af verden, skriver 

videnskab.dk. Og for den almindelige dansker, var de 

sagtmodige udlændinge den eneste kontakt med japa-

nere, indere, kirgisere og samer, man kunne regne med 

at opleve. Trods den åbenlyse racistiske slagside, var de 

udstillede mennesker ikke udelukkende ofre – i 1902 

strejkede en gruppe importerede kinesere for eksempel 

for bedre løn. Rikke Andreassen og Anne Folke Henning-

sen, forskere fra Saxo-Instituttet på KU undersøger indtil 

2011, hvad datiden egentlig havde gang i. Resultatet bli-

ver en bog og en udstilling – muligvis i Zoologisk Have.

Kilde: Videnskab.dk

Dårlig forretning at afvise 
ansøgere til universitetet

SKATTEKRONER – Flere tusinde studerende blev 

afvist ved årets optag på universitetet, og det kan 

vise sig at blive en rigtig dårlig forretning for det 

danske samfund. En ny undersøgelse fra Arbej-

derbevægelsens Erhvervsråd (AE) sætter kroner 

og ører på den gevinst, uddannelse giver til sam-

fundet. Rapporten viser utvetydigt, at lange vide-

regående uddannelser er en idiotsikker investe-

ring.

 Mens en ufaglært arbejder bidrager med 

100.000 kroner til statskassen over et liv og arbej-

dere med mellemlange uddannelser bidrager 

med 2,5 millioner, smider en dansker med en 

lang videregående uddannelse gennemsnitligt ni 

millioner kroner i den offentlige pengekasse. Ikke 

overraskende er økonomerne og lægerne blandt 

de sikreste investeringer, mens humanister og an-

tropologer giver mere beskedne afkast. 

 Over de seneste ti år er Danmark gået fra en 

femteplads til en tiendeplads på OECD’s liste over 

verdens rigeste lande. Og det skyldes ifølge AE’s 

rapport blandt andet et faldende uddannelsesni-

veau i arbejdsstyrken.

NOTER

ONLINENYT

FO
T

O
: 

A
R

T
P

E
O

P
LE

FO
T

O
: 

P
H

IL
LI

P
 W

A
R

N
E

LL
 &

 S
IM

O
N

 A
N

D
E

R
S

O
N

Aktuelt på uniavisen.dk:

De studerende trommer til demo
De studerende lader sig ikke dupere af Helge Sanders jubel over egne ambitioner på 

universitetsområdet og vender i bred flok tommelfingeren nedad til regeringens fi-

nanslovsforslag. Stordemonstrationer mod finansloven er blevet en årligt tilbageven-

dende begivenhed på Folketingets åbningsdag, hvor studerende og elever på tværs 

af landets uddannelsesinstitutioner møder op og råber under samme parole. I år sker 

det den 6. oktober. Læs interview med Danske Studerendes Fællesråd.

Det kommer på uniavisen.dk:

KU-kendisser
I sommerferien gik det op for din kæreste, 

at han/hun bare gerne vil have en rapper. 

Blame it on Jooks. Læs interview med den 

specialeskrivende Østerbro-rapper, som slog 

sig fra under- til overgrund med ’Hun Vil 

Ha’ En Rapper’ og debutpladen ’Privilege-

ret’, der handler om at være født med en 

sølvske i munden, mens verden brænder. 

Læs også interview med KU’s nyerhvervede 

filosofiprofessor, den tidligere tv-vært Vin-

cent Hendricks, som taler glødende for 

holdningsfri videnskab, underviser politiet i 

logiske ræsonnementer, og som kvittering 

for sit medietække har modtaget en uaffy-

ret patron og racistiske hadebreve med po-

sten.

Timelønnede i oprør
De timelønnede undervisere på Københavns Universitet klager over at arbejde på 

ringere vilkår end deres kollegaer. For nylig ville de demonstrere på KU, men blev 

vist bort fra deres arbejdsplads og ud på offentligt område. Debatten syder på unia-

visen.dk og vi undersøger, hvorfor KU gør forskel på sine undervisere.

Svedende løbere og øltyllende studiner
Hvis du var der, er der en god chance for, at vi fotograferede dig.

Find hinanden i vores billedgallerier fra årets immatrikulationsfest og fra DHL-løbet i 

Fælledparken, der i år tiltrak 1.600 KU’ere til rødbedefarvet massespurt. Til overflod 

har vi endda soundslides – billedshow – fra begge begivenheder.

Top 10 Freebies and Cheapies
Universitypost.dk – Universitetsavisens engelsktalende arm – retter fokus på alt det 

billige eller gratis, som København tilbyder sine studerende. Se også, hvem der vin-

der University Posts Berliner Waffle Competition.

Det fortvivlende liv som humanistisk 
forsker – le ad det
Uniavisen.dk lancerer digter, forsker, musiker og videoklipskunstner Nikolaj 

Zeuthens trøstesløse, men sært smukke og virkelig morsomme, skildringer af livet 

som humanist – ja, som menneske. Her vil være film, billeder og velanbragte ord.

Maltes Spalte kommer på engelsk
Universitetsavisens tegneserie forsøger sig i et engelsk format på University Post.

Hvad skal Malte hedde? Malte rimer på spalte, men ikke på column, så Malte på en-

gelsk bliver til - Gollum. J.R.R. Tolkiens tragiske romanfigur er også lige præcis den 

type antihelt, som Maltes forældre ville have opkaldt deres barn efter, hvis de havde 

været engelske.

Resten
- Følger vi, mens det sker. På www.uniavisen.dk

ONLINENYT

uniavisen.dk
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mer i gennemsnit per uddan-
nelse, mens et universitet hav-
de brugt cirka 150 timer. Mini-
steren forventede dog, at tids-
forbruget ville kunne reduce-
res, når systemet er kørt ind. 
 Dagbladet Information reg-
nede sig frem til i en artikel fra 
november sidste år, at de dan-
ske uddannelsesinstitutioner 
vil have brugt cirka 200.000 
arbejdstimer, inden samtlige 
cirka 1.350 uddannelser er 
blevet kvalitetssikret. Der fin-
des i alt cirka 900 universitets-
uddannelser.

Enormt tidsforbrug
Han vurderer, at man på fakul-
tetet med de første uddannel-
ser, der har skullet akkredite-
res, nok har brugt i hvert fald 
150 arbejdstimer på proces-
sen, og derudover bruger insti-
tutterne og de enkelte fag også 
ganske meget tid.

Videnskabsminister Helge 
Sander svarede på et spørgs-
mål om universiteternes tids-
forbrug på akkreditering i Ud-
valget for Videnskab og Tek-
nologi den 6. januar i år, at to 
universiteter over for ACE 
Denmark havde tilkendegivet, 
at de har anvendt cirka 75 ti-

Fakultetet har frist til ud-
gangen af september til at af-
levere dokumentationsrappor-
ter for 16 uddannelser og 
yderligere 18 uddannelser har 
deadline kort efter nytår. Stu-
dieafdelingen yder støtte til 
hele processen, og særligt til 
mindre fag, der kan have svært 
ved at afse mandskab til opga-
ven, må fakultetet påtage sig 
en væsentlig del af arbejdet 
med selve rapportskrivningen.
 »Det er en omfangsrig øvel-
se, der kræver mange admini-
strative ressourcer, så det er 
en stor udfordring,« siger Bir-
ger Lohse.

finder det positivt, hvis ACE 
Danmark vil forenkle reglerne. 
(Se Akkreditering skal være 
mindre pinefuld)

Under tidspres
Birger Lohse, fuldmægtig i stu-
dieafdelingen på Det Huma-
nistiske Fakultet (Hum), var 
tovholder, da de to filosofiud-
dannelser skulle akkrediteres i 
år. Han påpeger, at akkredite-
ring er et særligt stort problem 
for Humaniora, fordi man ud-
byder mange uddannelser. 
Hum har alene cirka 115 for-
skellige uddannelser på bache-
lor- og kandidatniveau. 

ningen og undervisningen 
bedre, når vi skal bruge så 
mange arbejdstimer på akkre-
diteringen,« siger han.

Ond drøm
Bo Fritzbøger, lektor og stu-
dieleder på Historie på Saxo 
Instituttet på KU, betegner ak-
krediteringssystemet som »et 
administrativt mareridt«.
 »Det er hul i hovedet, at små 
fag med tre ansatte skal frem-
skaffe en masse oplysninger, 
der slet ikke giver mening eller 
kan måles. Et godt råd er at la-
de være med at bede os om en 
masse talmateriale, der ikke 
kan bruges til noget som helst. 
Alle universiteter har proble-
mer med at leve op til datakra-
vene,« siger han.
 Bo Fritzbøger, der har været 
med til akkreditering af Histo-
rie, og nu er med til akkredite-
ring af Forhistorisk og Klassisk 
Arkæologi, foreslår derfor, at 
Danske Universiteter og ACE 
Danmark i samarbejde opret-
ter et statistikberedskab med 
relevant information om gen-
nemførelsesstider, frafald og 
meget mere, så konsulenterne 
selv hurtigt kan trække talle-
ne, og universiteterne kan nø-
jes med at kommentere dem.
 »Vi skriver side op og side 
ned med overvejelser om, 
hvordan uddannelserne er 
bygget op. Vi ved, hvilke svar 
ACE Danmark vil have, og 
hvad der lyder godt, men det 
er ofte et skuespil, hvor vi le-
ger, at vi skriver noget me-
ningsfyldt om vores uddannel-
ser. Vi burde i stedet i fælles-
skab gøre akkreditering til et 
redskab, vi kan bruge, når nu 
politikerne vil have os til at 
bruge så mange ressourcer på 
det,« siger Bo Fritzbøger, der 

AKKREDITERING 1

Af Claus Baggersgaard

11 uddannelser på Køben-
havns Universitet (KU) skal 
snart til eksamen, og konse-
kvensen kan i sidste ende bli-
ve, at de må lukke og slukke, 
hvis de dumper. 

Kandidatgraden i religions-
historie og bacheloren i religi-
onsvidenskab var blandt de 
første uddannelser, der skulle 
godkendes efter de nye akkre-
diteringsregler som viden-
skabsminister Helge Sander 
(V) fik indført i 2007. De fik 
kun en betinget akkreditering, 
hvilket betød, at ledelsen af in-
stituttet fik et år til at rette op 
på forholdene, eller man risi-
kerede, at tilskuddet fra staten 
blev stoppet. 

Kandidatgraden i tværkultu-
relle studier gik til gengæld 
igennem uden problemer tidli-
gere i år.
 Ingolf Thuesen, leder af In-
stitut for Tværkulturelle og 
Regionale Studier, mener, at 
det er rimeligt at sikre kvalite-
ten af de videregående uddan-
nelser, men han hilser enhver 
form for forenkling, der kan 
lette den administrative byrde, 
velkommen.

»Vi bruger timevis på det, så 
det kan helt sikkert gøres mere 
elegant. Det er virkelig en stor 
belastning at skulle skrive en 
rapport og fremskaffe bunker 
af dokumentation, når man er 
et lille fag med to-tre ansatte 
og blot 20-25 nye studerende 
årligt. Akkreditering kan give 
anledning til selvransagelse, 
men spørgsmålet er, om vi får 
noget ud af vores slid. Det gør 
det i hvert fald ikke lettere at 
finde kræfter til at gøre forsk-

KU-uddannelser  
skal til eksamen
Fem uddannelser på Københavns 
Universitet er allerede blevet  
akkrediteret i foråret, og yder- 
ligere 11 kan se frem til at skulle 
igennem møllen senere i år. Et  
administrativt mareridt, der er en 
stor belastning for de små fag,  
lyder kritikken fra Humaniora
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hed i panelet om, at uddannel-
serne skulle godkendes,« siger 
hun.

Har ændret holdning
Mia Stensgaard har ikke for-
trudt, at hun meldte sig, selv 
om honoraret på cirka 17.000 
kroner ikke står mål med ar-
bejdsindsatsen. 
 »Jeg har lagt enormt mange 
arbejdstimer i det her, men det 
var nu ikke på grund af penge-
ne, jeg meldte mig. Det føles 
virkelig godt at have været 
med til at sikre, at de stude-
rende på Filosofi får en uddan-
nelse med en vis minimums-
standard,« siger hun. 

akkreditere i alt ni bachelor- 
og kandidatuddannelser i filo-
sofi og idéhistorie. Herunder 
uddannelserne på KU.
 Et akkrediteringspanel be-
står af en faglig ekspert fra et 
udenlandsk universitet, en af-
tagerrepræsentant, for eksem-
pel en gymnasierektor, samt 
en studerende fra et dansk 
universitet. Vedkommende 
skal studere inden for samme 
hovedområde som uddannel-
sen, der skal akkrediteres, 
men må ikke læse samme fag.

Mia Stensgaard husker, at 
hun var noget nervøs for, om 
de to andre medlemmer af pa-
nelet ville tage hendes menin-
ger alvorligt, men det viste sig 
at være ubegrundet. 

 »Det er klart, at den kerne-
faglige person vidste mere om 
forskningsmiljøet, men jeg fø-
ler, at mine meninger talte li-
geså meget som de andres. 
Der var ikke den store uenig-

AKKREDITERING 2

Af Claus Baggersgaard

Mia Stensgaard, der har læst 
religion som sidefag på Køben-
havns Universitet, må sande, 
at det faktisk er muligt at få en 
stor indflydelse og blive taget 
alvorlig som studerende.
 Hun var ellers skeptisk, da 
hun som studievejleder mod-
tog en e-mail fra Studenterrå-
det om muligheden for at mel-
de sig til ACE Danmarks akkre-
diteringspaneler.
  »Jeg havde hørt en masse 
negative ting om akkreditering 
fra mit studenterpolitiske ar-
bejde, så jeg tænkte, at jeg hel-
lere måtte prøve at se, hvad 
det var for noget,« siger Mia 
Stensgaard.

Blev taget alvorligt
Hun blev udvalgt til at blive 
medlem af panelet, der skulle 

Kommende akkrediteringer 

Følgende 11 fag på Københavns Universitet skal eksamineres af  

Akkrediteringsrådet i efteråret 2009 (bachelor og kandidat):

Eskimologi 

Indisk 

Indonesisk 

Japansk 

Kinesisk 

Koreansk 

Thai 

Tibetansk 

Folkesundhedsvidenskab 

Odontologi 

Nanoteknologi 

Uddannelser i sidste afgørelsesfase

Bachelor i økonomi

Kandidat i økonomi 

Bachelor i matematik-økonomi

Kandidat i matematik-økonomi

Bachelor i jordbrugsøkonomi

Kandidat i jordbrugsøkonomi

Master i hiv

Tidligere akkrediteringer

28 nye og eksisterende uddannelser på KU er blevet akkredi- 

teret.

Heraf er 20 bestået, seks dumpet, og to skal til reeksamen

 2007

Bachelor i centralasien- og afghanistanstudier: Afslag

Bachelor i it og sundhed: Godkendt

Kandidat i anvendt kulturanalyse: Godkendt

Kandidat i husdyrvidenskab: Afslag

Kandidat i kognition og kommunikation: Godkendt

2008

Bachelor i de fysiske fag: Godkendt

Bachelor i engelsk: Godkendt

Bachelor i fransk: Godkendt

Bachelor i kommunikation og it: Godkendt

Bachelor i religionsvidenskab: Godkendt - betinget

Bachelor i spansk sprog og kultur: Godkendt

Kandidat i engelsk: Godkendt

Kandidat i fransk: Godkendt

Kandidat i fysik: Godkendt

Kandidat i interreligiøse studier: Jødedom, kristendom, islam: Afslag

Kandidat i minoritetsstudier: Afslag

Kandidat i religionshistorie: Godkendt - betinget

Kandidat i spansk sprog og kultur: Godkendt

Master i coaching: Afslag

Master i hiv: Afslag

Master i katastrofehåndtering: Godkendt

2009

Bachelor i filosofi: Godkendt

Bachelor i historie: Godkendt

Kandidat i filosofi: Godkendt

Kandidat i historie: Godkendt

Kandidat i international ret, økonomi og ledelse: Godkendt

Kandidat i miljøkemi og sundhed: Godkendt

Kandidat i tværkulturelle studier: Godkendt

Studerende var med til  
at godkende Filosofi
Mia Stensgaard var medlem af et panel, der skulle akkreditere  

ni filosofiuddannelser på de danske universiteter  

Ifølge Dorthe Stadsgaard, specialkonsulent i 

ACE Danmark, er sagsbehandlingstiden seks 

måneder for en eksisterende uddannelse, men 

der er en god grund til, at det tager så lang 

tid.

 »Det skal gøres ordentligt, og man skal  

huske på, at akkrediteringen gælder seks år,« 

siger hun.

 Processen begynder med et opstartsmøde, 

hvor konsulenten fra ACE Danmark mødes 

med fagmiljøet og ledelsen på uddannelsen. 

Man gennemgår kriterierne, og de får lejlig-

hed til at stille spørgsmål.

 »Det er godt at mødes ansigt til ansigt og 

få afdramatiseret hele processen,« siger Dor-

the Stadsgaard.

 Derefter bliver der nedsat et akkrediterings-

panel, der mødes, efter de har læst dokumen-

tationsmaterialet fra uddannelsen. De tager 

på besøg på uddannelsen og taler med ledel-

sen, de ansatte og de studerende. Efter pane-

let er kommet med sin vurdering, konsulenter-

ne har skrevet rapporten, og den har været 

sendt i høring på universitetet, træffer Akkre-

diteringsrådet sin endelige afgørelse i enig-

hed.   

Derfor tager akkreditering tid

LYDHØRHED – 

Mia Steensgaard  

føler, at hun fik ind-

flydelse på akkredi-

teringen af Filosofi.
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Akkrediteringskriterier 

 1: Behov for uddannelsen 

 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation 

 3: Uddannelsen er forskningsbaseret 

 4:  Uddannelsen er baseret på et aktivt 

forskningsmiljø 

 5:   Kvaliteten og styrken af det bagved- 

liggende forskningsmiljø. 

 6: Uddannelsesstruktur 

 7:  Undervisningens tilrettelæggelse og  

undervisernes kvalifikationer 

 9: Uddannelsens faglige profil 

 10:  Uddannelsens mål for læringsudbytte 

og de studerendes realiserede lærings-

udbytte 

det hele. Universiteterne har 
gået med livrem og seler, fordi 
de har været usikre, men beg-
ge parter er efterhånden ble-
vet mere skarpe på, hvilke op-
lysninger vi skal bruge,« siger 
hun.

Dorthe Stadsgaard tilføjer, 
at særligt de små uddannelser 
har haft problemer med doku-
mentationsbyrden. Man har 
derfor nu givet de små beslæg-
tede uddannelser mulighed 
for at trække på samme doku-
mentation under nogle af kri-
terierne.

For at lette processen bliver 
det også fra den 28. september 
muligt at aflevere dokumenta-
tionsrapporter og tilhørende 
bilag elektronisk. Før skulle 
det hele indleveres på papir i 
fem eksemplarer.   

clba@adm.ku.dk

ændret. Hun understreger, at 
det aldrig må blive en skinpro-
ces at godkende en uddannel-
se, da akkrediteringen skal væ-
re et kvalitetsstempel, som de 
studerende kan regne med.

  
Slut med papirbunker
Dorthe Stadsgaard, special-
konsulent i ACE Danmark, har 
været med fra den spæde be-
gyndelse. 

Hun mener, at en medvir-
kende årsag til, at akkredite-
ringsprocessen bliver opfattet 
som ressourcekrævende og 
langsommelig på universite-
terne er, at det hele har været 
nyt for alle parter. Det er et 
krav, at fagene skal udarbejde 
en dokumentationsrapport på 
40 sider, men derudover kan 
de vedlægge så mange bilag, 
som de har lyst til, og det har 
mange benyttet sig af.
 »Vi har set eksempler på op 
til 600 siders bilag, og det har 
ikke altid været lige relevant 

siger Jette Frederiksen, direk-
tør for ACE Danmark.
 Hun tilføjer, at en væsentlig 
årsag til, at dokumentations-
byrden bliver stor for nogle 
uddannelser, er, at de ganske 
enkelt ikke har deres kvalitets-
sikringssystem på plads.

»Vi ser uddannelser, der ik-
ke følger op på helt basale for-
hold. For disse uddannelser 
bliver det naturligvis en større 
byrde at tilvejebringe doku-
mentationen, når vi kommer 
og skal akkreditere uddannel-
sen,« siger hun.

Akkrediteringsinstitutionen 
blev oprettet i 2007, men man 
har først nu samlet tilstrække-
ligt med erfaringer til at kunne 
anbefale politikerne at præci-
sere reglerne i bekendtgørel-
sen. 

Jette Frederiksen kan dog 
ikke afsløre endnu, hvilke af 
de ti akkrediteringskriterier og 
deres mange underpunkter, 
som ACE Danmark vil foreslå 

AKKREDITERING 3

Af Claus Baggersgaard

Indtil nu har det været lige så 
populært på universiteterne at 
skulle have akkrediteret en 
uddannelse som at få rodbe-
handlet en visdomstand.
 I fremtiden kan en tur til 
ACE Danmark, Akkrediterings-
institutionen, dog blive mere i 
stil med et rutinetjek hos tand-
lægen for de fleste.
 »Det er rigtigt, når universi-
teterne har klaget over, at der 
er blevet krævet rigtig meget 
dokumentation. Der er behov 
for at få præciseret kravene, så 
de bliver mere fokuserede, lo-
giske og sammenhængende. Vi 
har en fælles interesse med 
universiteterne i, at de kun 
skal levere relevant dokumen-
tation, så vi i fremtiden kan 
blive stadig mere fokuserede 
og målrettede på, hvad der er 
kvaliteten ved en uddannelse,« 

Akkreditering skal være  
mindre pinefuld
AcE Danmark vil gøre det enklere for en uddannelse at få det blå stempel. Direktøren,  

Jette Frederiksen, erkender, at der hidtil er blevet krævet rigtig meget dokumentation

FAKTA

7 challenges To Europe
Are you interested in the EU and Europe? Do you want to learn more about political, cultural, social and legal challenges facing Europe today?

Then you should participate in the EURECO Distinguished Lecture Series at Copenhagen University!

15 September - Media
Communicating Europe?

Looking for a European public sphere 
Associate Professor Mark Ørsten, RUC

 
29 September - Sovereignty

Integration or Independence?
The EU and Nordic conceptions of

parliamentary sovereignty
Professor Marlene Wind, SOC

20 October - Rights
The Future of Europe of Human Rights?

The past and future of the
European Court of Human Rights

Research Associate Professor Mikael Rask 
Madsen, LAW

10 November - Culture
What Cultural Diversity?

Media, everyday life and the
cultural dimension of Europe

Professor Ib Bondebjerg, HUM

24 November - Security
Venus as Global Leader in a post-Western World? 

Rethinking European security policies
Professor Ole Wæver, SOC

1 December - Welfare
Social Tourism or Social Dumping?

Union citizenship, free mobility
and welfare rights

Professor Kirsten Ketscher, LAW
    Attention!: The lecture is held at

Anneks A, Studiestræde 6

Week 50 - Future
Quo Vadis, Europa?

Final Roundtable on 
democracy and future of Europe

More information on this lecture will follow.

EURECO (European Research at the University of Copenhagen) aims at generating cutting-edge research on Europe and the 
European Union with an international impact. EURECO brings together leading researchers from the Faculties of Social Sciences, 
Law and Humanities at the University of Copenhagen. For more information on EURECO and the Lecture Series, please contact 

Rebecca Adler-Nissen at ran@ifs.ku.dk

EURECO Distinguished Lecture Series

Time: Tuesdays from 10-12 am (weeks 38, 40, 43, 46, 48, 49) plus finale week 50
Place: Alexander Hall, Bispetorv Annex, Bispetorv 1-3, 1167 København

FREE ADMITTANCE - ALL ARE WELCOME

K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T
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Overvismand forklarer uenighed

Ifølge Peter Birch Sørensen, overvismand og professor ved 

Økonomisk Institut på Københavns Universitet, er forklarin-

gen på, at videnskabsministeren og de studerende har vidt 

forskellige udlægninger af indholdet af finansloven, at deres 

udgangspunkter er forskellige.

 Peter Birch Sørensen forklarer, at regeringen i årevis helt 

rituelt har skåret to procent af tilskuddet til de statslige insti-

tutioner årligt. Tankegangen er, at det er muligt at effektivi-

sere administrationen med to procent årligt, uden det går ud 

over serviceniveauet.

 »Hvis du accepterer regeringens udgangspunkt, er det 

klart, at den har givet et løft, når den til gengæld bevilger 

nogle andre penge. Hvis du ikke accepterer det, så kompen-

serer løftet blot for besparelserne. Du kan sige, at regeringen 

giver penge med den ene hånd og tager med den anden,« si-

ger Peter Birch Sørensen.

 Han tilføjer, at det virker meget mekanisk bare at skære al-

le med to procent over en bred kam, da nogle offentlige in-

stitutioner har lettere ved at effektivisere end andre.

 »Det er klart, at man på et tidspunkt har barberet så hårdt 

ned, at det er meget svært at opnå flere effektiviseringsge-

vinster,« siger han.

Tilskud til uddannelse

Det statslige tilskud til uddannelse bliver fordelt igennem  

taxametre. 

Tilskuddet bliver beregnet ud fra antal beståede eksamener 

(studenterårsværk eller STÅ) ganget med en taxametersatsen 

for den pågældende uddannelse. 

Der er tre taxametersatser (2009), som er politisk fastsatte: 

1)  40.400 kroner. Samfundsvidenskabelige og humanistiske 

uddannelser. 

2)  65.600 kroner. Humanistiske og naturvidenskabelige ud-

dannelser, der i en vis udstrækning kræver faciliteter ud 

over teorilokaler. 

3)  96.000 kroner. Tekniske, naturvidenskabelige og sundheds-

videnskabelige uddannelser med betydelig brug af labora-

torier.

Fra 2009 gives der en gennemførselsbonus, betinget af gen-

nemførsel inden for normeret tid plus et år, samt en kandi-

datbonus for kandidater, der gennemfører inden for norme-

ret tid.

Kort om finanslovsforslaget

•  Regeringen vil hensætte i alt tre milliarder kroner i 2010-

2012 til investeringer i et teknologisk løft af universiteter-

nes laboratoriebygninger. Samtidig hermed iværksættes en 

almindelig renovering af laboratoriebygningerne for yderli-

gere tre milliarder kroner inden for universiteternes nuvæ-

rende huslejeordning. Der bliver altså renoveret for seks 

milliarder kroner over de næste seks-syv år. 

•  Forhøjelse af uddannelsestaxameter. Regeringen foreslår, 

at uddannelsestaxametrene på humaniora og samfundsvi-

denskab hæves med 100 millioner kroner årligt.

relse, der kræves af alle offent-
lige institutioner. Han under-
streger også, at det er afgøren-
de, at pengene kommer fra 
den del af globaliseringspul-
jen, der handler om uddannel-
se og ikke fra forskningsdelen.

Politisk pres
Kirsten Brosbøl, videnskabs-
ordfører for Socialdemokrater-
ne, er alt andet end imponeret 
over åbningen fra Helge San-
der.

»Man kan spørge, hvorfor 
regeringen ikke bare fra star-
ten har sat penge af til et løft 
på 5000 kroner, hvis det er 
det, de mener? Det virker dybt 
utroværdigt, at en minister på 
den måde begynder at disku-
tere med regeringens eget fi-
nanslovsudspil. Socialdemo-
kraterne hjælper gerne til med 
at presse finansministeren til 
et højere taxameterløft. Vi vil 
også presse på for at få fjernet 
de årlige to procent besparel-
ser, der udhuler finansierin-
gen og dermed kvaliteten af 
vores uddannelser,« siger hun.
 Dansk Folkepartis viden-
skabsordfører Jesper Langbal-
le bakker op om kravet om fle-
re penge. Han mener 100 mil-
lioner kroner ekstra langt fra 
er nok til at afhjælpe udsult-
ningen af de humanistiske og 
samfundsfaglige universitets-
fag. Beløbet skal være tre-fire 
gange så stort, siger han til 
Ritzau.

ser@adm.ku.dk

clba@adm.ku.dk

form for handling bag. Under-
finansieringen af samfundsvi-
denskaben og humaniora er 
klart dokumenteret. Hvorfor 
bruger regeringen ikke denne 
viden i stedet for at forfølge et 
ensidigt fokus på særlige, poli-
tisk motiverede forskningsom-
råder?,« spørger Finn Borch 
Andersen, formand for DJØF.

Jens Oddershede, talsmand 
for Danske Universiteter, udta-
ler i en pressemeddelelse sin 
tilfredshed med, at regeringen 
nu tager fat på genopretnin-
gen af universiteternes taxa-
metre. 

Danske Universiteter vil dog 
arbejde for, at der bliver afsat 
mere end 100 millioner kro-
ner, og at der sker et mere ge-
nerelt løft af alle taxametrene 
og ikke kun til humaniora og 
samfundsvidenskab.

Så 5.000 kroner da
Videnskabsminister Helge 
Sander har efterfølgende ud-
talt til altinget.dk, at han er vil-
lig til se på muligheden af at 
hæve det laveste taxameter for 
humaniora og samfundsfag 
med 5.000 kroner i stedet. 
Han udelukker til gengæld, at 
der kan blive tale om et løft i 
nærheden af de 11.000 kro-
ner.
 Jens Oddershede konstate-
rer, at de 5.000 kroner svarer 
nogenlunde til det beløb, som 
er forsvundet fra taxametret 
de seneste år som følge af re-
geringens generelle to pro-
cents årlige effektivitetsbespa-

rapport viser en underfinan-
siering på omkring 11.000 
kroner på humanistiske og 
samfundsfaglige uddannelser. 

Fifler med tallene
Studenterrådet på Køben-
havns Universitet (KU) mener 
derfor, at det er nødvendigt 
med et løft på 25 procent. 
 Ifølge Mattias Friis Jørgen-
sen, formand for Studenterrå-
det på KU, er der løbende ble-
vet skåret på uddannelsestaxa-
metrene de sidste 12 år, så 
selvom regeringen nu vil give 
100 millioner kroner ekstra, er 
der sket en besparelse på 
5.000 kroner per studerende 
siden 1997. 

»Regeringen kan fifle med 
tallene som de vil, men faktum 
er, at finansforslaget skærer 
247 millioner af basistilskud-
det til universiteterne, og det 
gennemsnitlige taxameter fal-
der fra 71.700 til 70.100 kro-
ner per studerende årligt,« si-
ger Mattias Friis Jørgensen.

Opbakning til de stude-
rende
Danmarks Jurist- og Økonom-
forbund (DJØF)er også stærkt 
utilfreds med finanslovsud-
spillet. 

»Forslaget indeholder en 
symbolsk og midlertidig stig-
ning i taxametertilskuddet. 
Det er på ingen måde nok til at 
indfri ambitionen om uddan-
nelser i verdensklasse. Der er 
brug for, at regeringen og Fol-
ketinget sætter en helt anden 

FINANSLOv 2010 

Af Sune Engel Rasmussen og  

Claus Baggersgaard

Videnskabsminister Helge 
Sander (V) jubler over, at der 
bliver afsat flere penge til ud-
dannelse og forskning på årets 
finanslovsforslag, men de stu-
derende føler, at de får en lang 
næse. 

Elev- og studenterorganisa-
tionerne indkalder derfor til 
stordemonstrationer i Køben-
havn, Århus, Odense, Viborg 
og Sønderborg på Folketingets 
åbningsdag den 6. oktober. I 
København finder demonstra-
tionen sted på Rådhuspladsen.

»Det generelle billede er, at 
der på ingen måde bliver sat 
nok penge af til de nødvendige 
investeringer på uddannelses-
området. Universiteterne bli-
ver i forvejen beskåret med to-
tre procent i bevillinger hvert 
år, og det bliver der ikke rettet 
op på,« siger Nils Wiese, der er 
næstformand og uddannelses-
ordfører i Danske Studerendes 
Fællesråd (DSF).

Videnskabsministeren fore-
slår et løft på 100 millioner på 
det laveste taxameter, den år-
lige grundbevilling, der tilde-
les universiteterne per stude-
rende, der består deres eksa-
men. Det svarer til omkring 
2.000 kroner per studerende.

Langt fra tilstrækkeligt, me-
ner Nils Wiese, der påpeger, at 
regeringens egen undersøgel-
se i den såkaldte McKinsey-

FAKTA

Nedskårne studerende  
protesterer mod finansloven 
Regeringen fifler med tallene og forsøger at camouflere, at der bliver  
skåret i både uddannelse og forskning i finanslovsforslaget til 2010, lyder  
det fra de studerende. Elev- og studenterorganisationerne trommer derfor  
til stordemonstration ved Folketingets åbning den 6. oktober. 

SPLATTERDEMO – En fejlbehandlet patient 

udånder på fortovet foran Videnskabsministeriet 

under en studenterdemonstration den 7. septem-

ber. Medicin er ét af mange studier, som mangler 

penge, og hvis Helge Sander ikke afsætter flere 

midler til lægestudiet, bliver dette resultatet, ad-

varede de demonstrerende studerende.
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BYGGEPLANER – Københavns 

Universitets planer om en helt ny 

bygning på Panum Instituttet er 

tæt på at blive realiseret. Den skal 

huse Biomedicin og vil koste cirka 

925 millioner kroner at opføre.

FINANSLOv 2010  

Af Sune Engel Rasmussen og Claus Baggersgaard  

Københavns Universitet (KU) er nu snublende 
nær ved at kunne realisere drømmen om at få 
nye tidssvarende bygninger og nye laboratorier 
på Naturvidenskab og Sundhedsvidenskab. De 
gamle har op til 50 år på bagen. 

Ifølge Klaus Kofod-Hansen, planlægningschef 
i Universitets- og Bygningsstyrelsen, er der i fi-
nanslovsforslaget afsat seks milliarder til mo-
dernisering og nybyggeri, hvoraf 2,5 milliarder 
er øremærket til KU. Minimum halvdelen af dis-
se midler vil gå til at opføre en ny Panumbyg-
ning og Niels Bohr Science Park. 

»Hvis regeringens finanslovsforslag vedtages 
i sin nuværende udformning, så er pengene af-
sat til Panumbygningen og Niels Bohr Science 
Park,« siger Klaus Kofod-Hansen.

Skal selv bidrage
De to nybyggerier forventes at koste i alt om-
kring to milliarder, så der er altså ikke afsat 
penge nok. 

Ifølge Klaus Kofod-Hansen skal de resterende 
omkostninger blandt andet dækkes via husleje-
ordningen, og ved at KU flytter huslejebeta-
lingspenge fra en række bygningskomplekser, 
som universitetet fraflytter, til de nye bygnin-
ger.

Han understreger, at intet er sikkert, før fi-
nanslovsudspillet er gået igennem, men han 
har en stærk fornemmelse af, at der også blandt 

Københavns Universitet får en spritny ny Panumbygning og en ny  
Niels Bohr Science Park, hvis regeringens finanslov bliver vedtaget.  
Den samlede pris bliver over to milliarder kroner

oppositionspolitikerne er opbakning til de to 
nye byggerier.

Jelved forbeholden
Jesper Langballe, videnskabsordfører for Dansk 
Folkeparti (DF), var klar i mælet på spørgsmå-
let, om DF bakker op om byggeplaner:

»Helt bestemt.« 
Socialdemokraternes forskningsordfører, Kir-

sten Brosbøl, er enig i, at det er nødvendigt at 
investere i nye og bedre laboratorier og forsk-
ningslokaler. Hun er dog bekymret over rege-
ringens forslag om, at halvdelen af forbedrin-
gerne finansieres med globaliseringsmidlerne. 
Penge, der egentlig er tiltænkt forskningsaktivi-
tet.  

Globaliseringspuljen udløber i 2012, og So-
cialdemokraterne ser gerne, at finansieringen 
herfra bliver fordelt over en længere periode 
end tre år.

»Lad os åbne op for forhandlinger om nye 
midler for 2013-15. Det ville sikre flere penge 
til aktiv forskning. Det kan jeg ikke se nogen 
forhindring for, det kræver bare politisk vilje,« 
siger Brosbøl, som afventer efterårets forhand-
linger, før hun vil udtale sig ultimativt om byg-
geplanerne på KU.  

Marianne Jelved, Det Radikale Venstres for-
mand for Videnskabsudvalget, er endnu mere 
forbeholden.    

»Vi er enige i det relevante i at renovere 
forskningsinfrastrukturen, men ikke med den 
finansiering, finanslovsforslaget lægger op til. 
Vi er meget imod, at tre milliarder kroner af 

globaliseringsmidlerne skal gå til mursten og 
kolber, og der udestår stadig en forhandling, 
før vi kan gå ind for byggeplanerne. Det afhæn-
ger af efterårets forhandlinger om globalise-
ringsmidlerne,« siger hun.

Glad rektor
Ralf Hemmingsen, rektor på KU, glæder sig 
over, at politikerne med udspillet nu tager det 
dokumenterede efterslæb på laboratorierne al-
vorligt. Han finder det også positivt, at globali-
seringsmidlerne - trods fald i bruttonational-
produktet - fortsat forbliver i universitetssekto-
ren. 

»Det åbner mulighed for afgørende fornyelse 
og dermed for kvaliteten i fremtidens uddan-
nelser og tiltrækning af dygtige forskere. Beho-
vet for renovering og nyopførelse af bygninger 
er så stort, at der - udover pengene i finanslov-
udspillet - må arbejdes med medfinansiering 
fra KU selv, og om muligt støtte fra private fon-
de, både på Nørre Campus og i relation til det 
kommende samlede naturhistoriske museum 
ved Botanisk Have,« siger Ralf Hemmingsen. 

Han tilføjer, at det med hensyn til globalise-
ringsforhandlingerne i forligskredsen i efteråret 
er afgørende, at en stor del af de resterende 
globaliseringspenge - efter fradrag af laborato-
riemidlerne - går til basisbevillinger til universi-
teterne. 

»Der skal jo gerne være noget at flytte ind i 
fremtidens bygninger,« siger rektor.

ser@adm.ku.dk

clba@adm.ku.dk

Vejen banet for  
milliardbyggeri

PHOTOS.cOM

»Vi er meget imod, at 
tre milliarder kroner 
af globaliseringsmid-
lerne skal gå til mur-
sten og kolber.«
Maranne Jelved, videnskabsordfører for

Det Radikale Venstre
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og det vil kunne dække efter-
slæbet på 150 millioner kro-
ner. 

Han understreger desuden, 
at det er nødvendigt hurtigt at 
begynde forhandlinger om nye 
tilskudsmidler til universite-
terne. Dels fordi globalise-
ringspuljen udløber i 2013, og 
dels fordi de fleste indtægter 
til universiteterne årligt be-
skæres med to procent, hvilket 
ifølge direktøren er et stigende 
problem.

Jørgen Honoré er til gen-
gæld positivt stemt over for re-
geringens forslag om at hæve 
taxametret på de samfundsvi-
denskabelige og humanistiske 
uddannelser med 100 millio-
ner kroner.

»Det er meget fornuftigt 
med et løft på det laveste taxa-
meter, også selv om det gan-
ske vist er et lille løft.«

ser@adm.ku.dk

FINANSLOv 2010 

Af Sune Engel Rasmussen

Københavns Universitet (KU) 
står til at miste 150 millioner 
kroner i indtægter som følge af 
regeringens finanslovsforslag, 
men det bekymrer ikke ledel-
sen på KU.

Jørgen Honoré peger på den 
resterende pulje af globalise-
ringsmidler på 880 millioner 
kroner i finanslovsudspillet, 
som til efteråret skal fordeles 
mellem alle landets universite-
ter, som afgørende for at få 
dækket hullet.

»Det er meget væsentligt, at 
de 880 millioner fordeles med 
langt den overvejende del som 
basistilskud til universiteterne, 
og at også de kommende års 
midler fordeles, så budgetfor-
udsætningen bliver bedre,« si-
ger Honoré, som forventer, at 
KU tildeles omkring 30 pro-
cent af de reserverede midler, 

Konsekvenser af finanslovsforslaget for Københavns Universitet

Millioner kroner Finanslovsforslag 2010 Forskel finanslov 2009 og 2010

 Heltidsuddannelse 1.366,3 - 18,1

 Deltidsuddannelse 31,2 - 0,4

 Udvekslingsstuderende 12,3 - 0,2

 Færdiggørelsesbonus 136,4 - 6,8

 Udvikling (globaliseringsmidler 

 til uddannelse) 0,0 - 24,4

 Uddannelsestilskud fra UBST 1.596,1 - 49,9

 Forskning 2.349 - 56,3

 Øvrige formål 530,4 - 24,5

 Kapitaludgifter 20,5 - 20,9

 Forskningsbaseret myndighedsbetjening 8,5 0,1

 Basistilskud fra UBST 2.908,4 - 101,6

 Total UBST 4.454,5 - 151,5

Note UBST = Universitets- og Bygningsstyrelsen

Globaliseringsmidler til forskning (millioner kroner)

  2010 2011 2012 I alt

 Udisponeret reserve på Finanslov 2009 1.981 3.623 3.813 9.417

 Teknologisk løft til laboratoriebygninger 1.000 1.000 1.000 

 Forhøjelse af uddannelsestaxametre 100 100 100 

 Resterende reserve til udmøntning 

 i efteråret 2009 881 1.140 1.100 

 Henstår til senere udmøntning  1.383 1.613 2.996

en del af finansieringen af de 
omfattende byggerier.

Ingrid Kryhlmand, HK-fæl-
lestillidsrepræsentant og med-
lem af HSU, glæder sig over, at 
de ansatte kan se frem til bed-
re fysiske rammer og dermed 
et bedre arbejdsmiljø. Hun 
krævede dog på mødet garanti 
for, at de store omkostninger 
til byggeriet ikke kommer til at 
betyde, at der må afskediges 
medarbejdere.

»Jeg spurgte, om det hand-
ler om at få flere mursten og 
mindre personale, og rektor 
svarede direkte, at det ikke er 
ledelsens planer,« siger Ingrid 
Kryhlmand.

clba@adm.ku.dk

KU forventer at få 30 procent 
af midlerne. 

»Vi må leve med, at der er 
usikkerhed om KU’s økonomi 
helt indtil november, men det 
er vi efterhånden vant til. Der 
er en vis sikkerhed for, at en 
procentdel af globaliserings-
midlerne tildeles KU, og vi har 
ingen grund til ikke at have til-
tro til ledelsens beregninger. 
Jeg håber, den klare melding 
fra rektor kan skabe ro om si-
tuationen,« siger Poul Erik 
Krogshave.

Mursten eller mennesker
Der er også i finanslovsforsla-
get afsat i alt seks milliarder 
kroner til fornyelse af bygnin-
ger og laboratorier. Det er me-
ningen, at KU selv skal stå for 

Ifølge Poul Erik Krogshave, 
næstformand for HSU, kom 
der en klar tilkendegivelse fra 
rektor Ralf Hemmingsen på 
HSU-mødet fredag den 4. sep-
tember om, at der ikke er pla-
ner om afskedigelser. Senest 
måtte Det Naturvidenskabeli-
ge Fakultet ellers nedlægge 70 
stillinger i januar i år som føl-
ge af en anstrengt økonomi.

Lang uvished
Medarbejderne sætter ligesom 
KU-ledelsen deres lid til, at KU 
får en god portion af de 880 
millioner kroner i globalise-
ringspuljen, der skal fordeles 
ved forhandlingerne mellem 
regeringen, Dansk Folkeparti, 
Det Radikale Venstre og So-
cialdemokraterne i november. 

FINANSLOv 2010 

Af Claus Baggersgaard

De ansatte på Københavns 
Universitet (KU) kan ånde let-
tet op. Der er ikke udsigt til af-
skedigelser i 2010, selvom KU 
kan se frem til at miste 150 
millioner kroner i tilskud fra 
Videnskabsministeriet som 
konsekvens af regeringens fi-
nanslovsforslag.

 
Ingen udsigt til afskedigelser  
trods finanslovsminus
Medarbejderrepræsentanterne i Hovedsamarbejdsudvalget har fået ledelsens ord for, 

at der ikke er planer om at nedlægge stillinger 

UNDER LUP – Hvis man gran-

sker tallene i regeringens fi-

nanslovsforslag, er det ikke 

svært at finde store nedskærin-

ger på forsknings- og uddannel-

sesområdet, mener Studenter-

rådet ved Københavns Universi-

tet. FO
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Universitetsdirektør tilfreds 
trods faldende tilskud
Universitetets ledelse forudser et fald i omsætningen på 150 millioner, 

men forventer, at flere globaliseringspenge vil dække underskuddet 

FORTRØSTNINGSFULD – 

Universitetsdirektør Jørgen Ho-

noré ser positivt på regeringens 

finanslovsforslag, selvom KU 

står til at miste 150 millioner 

kroner. Fordelingen af globali-

seringsmidlerne til efteråret 

redder sandsynligvis økonomi-

en. 
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BAGGRUND

en gruppe nye studerende fra Musikvidenskab 
og deres tutorer. De følges ad ind i Festsalen og 
skal også spise sammen bagefter. 

»Det er helt vildt hyggeligt, at vi kan følges 
ad,« fortæller Cipa og Solveig igennem musik-
ken. Man er ikke i tvivl om, at det er Musikvi-
denskab, der stimler sammen her, for der bliver 
danset og sunget med på sangene, som bigban-
det MI22 spiller. 

Om det er dansen eller de mange mennesker 
i festsalen vides ikke, men vi bliver alle puffet 

IMMATRIKULATION

Af Pia Mejdahl Daugbjerg

Fotos: Lars Juul Hauschildt

Festsalen er tæt pakket og stemningen er i top, 
da Ralf Hemmingsen, rektor for Københavns 
Universitet (KU) skal til at byde de nye stude-
rende velkommen på universitetet. 

»Velkommen til den sejeste og modigste år-
gang nogensinde på KU,« åbner han. Rektors 
hyldest til de nye studerende er begrundet i, at 
årets russer har trodset ikke bare truslen om 
svineinfluenza, men også muskelhunde, marie-
høns, klimaforandringer og finanskrise for at 
begynde på KU.

Jublen vil næsten ingen ende tage, og spe-
cielt de studerende fra Det Naturvidenskabelige 
Fakultet formår at sætte gang i festen med 
kampråb og hvilken-dekan-kan-vi-bedst-lide-
brøl. 

Tutorerne viser vejen
Allerede inden talerne har Universitetsavisen 
sneget sig ind i salen, blot for at kollidere med 

»Det er ligesom på Orange«

Immatrikulationen anno 2009 
stod i skyggen af finanskrise,  
svineinfluenza og muskelhunde, 
men rektor Ralf Hemmingsen 
trodsede truslerne og bød alle nye 
studerende velkommen med det 
traditionelle håndtryk

Navn: Nanna

Alder: 21 

Studie: Tysk

Hvad er dine forventninger til studielivet?

Jeg tror, det bliver spændende, nok også hårdt, 

og så håber jeg på at møde en masse søde og ra-

re folk, der har den samme underlige interesse 

som mig!

Er du bange for at have fået svineinfluenza? 

Nej, jeg er ikke bange for svineinfluenzaen.

Universitetsavisen har spurgt 

nogle af de nye studerende på 

KU, hvad de forventer af deres 

nye studier, og om de er bange 

for at have fået svineinfluenza 

efter at have trykket rektor Ralf 

Hemmingsen i hånden!

rundt, og kombineret med musikken føles det 
åbenbart lige som at være til koncert. En af de 
to udbryder: »Det er ligesom på Orange!«

»Hvor er det vittigt«
Indimellem musikken bliver det dog også alvor, 
da Ralf Hemmingsen vender tilbage til optaget 
anno 2009 og taler om risikoen for at KU kan 
blive en lukket fest, hvor vi som studerende luk-
ker os inde med os selv. 

»Der er en reel fare for, at festen bliver for 

lukket. Med et indeklima, hvor der er større ri-
siko for at blive smittet med selvfedme end med 
svineinfluenza,« siger rektor.

Talens alvor er dog spædet op med en række 
ordspil over blandt andet hundelivet, hvilket 
får en af tutorerne til at fnise med et »Hvor er 
det vittigt,« hvorefter alle fortsætter til hånd-
trykket og festen i Lindegården. 

pmd@stud.ku.dk

VOXPOP
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IMMATRIKULATION

Af Pia Mejdahl Daugbjerg 

På trappen foran hovedbygningen på Kø-
benhavns Universitet har en række undervi-
sere taget opstilling for at fortælle de nye 
studerende til immatrikulationen om deres 
vilkår.

»Vi har fået mange positive tilbagemeldin-
ger fra studerende, der er blevet forbavsede 
over, at man kan være ansat uden en over-
enskomst i dagens Danmark.« 

Ordene er Morten Hjelts. Han er formand 
for de undervisere på KUA, der er ansat på 
deltid til kun at undervise. Selv har han væ-
ret deltidsansat på universitetet de sidste 38 
semestre – uden en fastansættelse, pension 
eller ret til fuld løn under sygdom. 

Sagen er nu i EU
Underviserne stod også på trappen til sidste 
års immatrikulation, men i år kan de se et 
lys for enden af ansættelsestunnellen. Sagen 
om de manglende overenskomstforhold er 
landet i EU. Morten Hjelt forklarer:

»Vi har med Dansk Magisterforenings 
hjælp sendt sagen videre til EU-kommissio-
nen. Så nu håber vi på, at den danske rege-
ring bliver sat på plads. Der er vedtaget nye 

regler de sidste par år, som betyder, at de 
danske regler er ulovlige. Så nu venter vi på 
en afgørelse.«

Eksterne undervisere

•  Dækker over betegnelserne ekstern lektor 

og undervisningsassistent

•  De er ansat til kun at undervise – og får ikke 

løn for at forske 

• De må maksimalt arbejde 780 timer om året

IKKE MED TIL FEST – De deltidsan-

satte undervisere, som demonstrerede 

foran KU over deres arbejdsforhold, 

måtte lide den tort at blive bortvist fra 

deres arbejdsplads. Initiativtager Morten 

Hjelt fortæller, at KU’s sikkerhedsvagter 

gennede demonstranterne, der alle er 

ansatte på universitetet, væk fra KU’s 

område. Demonstrationen fortsatte her-

efter ude på Frue Plads, så de kritiske 

bannere ikke kastede skygger over fest-

lighederne.

 Navn: Mathias

Alder: 20 

Studie: Fysik

Hvad er dine forventninger til studielivet? 

Jeg håber på at lære en masse og på møde 

nye venner. Jeg tror også, det bliver noget 

vigtigere end i gymnasiet og glæder mig rig-

tig meget til at komme i gang. 

Er du bange for at have fået svineinfluenza? 

Der var måske en anden fysikstuderende for-

an mig, som har haft influenzaen, og hvis han 

har trykket hånd med rektor, så skal alle må-

ske være lidt opmærksomme. Men på den an-

den side er det jo kun ældre svenske mænd, 

der dør, så jeg er ikke nervøs. 

Akademiske daglejere øjner hjælp fra EU
Kan man være ansat i Danmark uden en overenskomst? Det mente de forbi-

passerende studerende ikke kunne være rigtigt, men sådan er det for de deltidsansatte 

undervisere på Københavns Universitet
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INTERVIEW

lydhørhed. Hun er meget, meget venlig og 
ligefrem. Forhåbentlig er der dermed lagt en 
god grund for fremtidens bestyrelsesstil.«

»Spørgsmålet er dog, om ikke Bodil har 
været lidt for overivrig med at efterleve prin-
cippet om, at en bestyrelse ikke må blande 
sig i den daglige ledelse, og at bestyrelses-
formanden ikke skal være en såkaldt arbej-
dende bestyrelsesformand. En bestyrelse 
skal naturligvis ikke være sagsbehandlende, 
men det er måske ikke helt overbevisende, 
at grænsen skal drages, som den er blevet. I 
alt fald kan det konstateres, at rektor, altså 
den daglige ledelse, i kraft af den forsigtig-
hed har fået meget lang snor.«

»Man kunne måske også have ønsket sig, 
at hun havde været noget frækkere på de 
ydre linjer. Internt har hun givet udtryk for 
ganske kritiske holdninger til regeringens 
universitetspolitik. Men hun er karakteri-
stisk nok med sin baggrund som embeds-
mand ikke meget til det med det frække.«

 »Til hendes absolutte ros skal nævnes, at 
hun har ofret den tid på formandsarbejdet, 
som det fortjener. KU er jo en stor butik. Og 
hun har udvist stor omhu for forskningen.«

»Alt i alt tror jeg, at hun har været KU en 
god kvinde på den plads, så hun fortjener 
’Laudabilis’, måske endda ’Laudabilis prae 
ceteris’ (højeste karakter med udmærkel-
se).«

DEN TEKNISK-ADMINISTRATIvE  
MEDARBEJDER
Ingrid Kryhlmand, fællestillidsrepræsentant 

for HK-kontor.

»Jeg vil godt skrive under på, at Bodil har fi-
ne sociale kompetencer, og at hun har været 
god til at inddrage alle i bestyrelsesarbejdet 
og så videre.« 

»Til gengæld synes jeg ikke, at hun har 
været særlig tap-venlig. Det viste hun blandt 
andet i spørgsmålet om bestyrelsens størrel-
se, hvor hun gik forrest i at afvise, at tap-
gruppen skulle have to bestyrelsesposter li-
gesom de studerende og vip-gruppen, det 
var rigeligt med en, mente hun.« 

»Jeg synes også, at hun har ligget meget 
under for filosofien om, at bestyrelsen ikke 
skal blande sig i den daglige ledelse. Hun 
har været meget bange for at desavouere 
den daglige ledelse og ikke blandet sig i de 
mange menneskeskæbner, der er ramt af 
omstillingen på hele universitetet.« 

»Også her er det jo tap-medlemmer, som 
primært har været direkte berørt, fx af hele 
omstillingen af økonomiområdet, hvor man-
ge skal rykkes op med rode og omplantes 
hurtigt og smertefuldt, fordi den daglige le-
delse med bestyrelsens samtykke har beslut-
tet, at sådan skal det være. Ingen tid til for-
dybelse og medarbejderinddragelse.«

BESTYRELSE

Af Richard  Bisgaard 

Fremragende sociale kompetencer, god til at 
få tingene til at køre i fordragelighed, meget 
konsensusorienteret, kontant og meget løs-
ningsorienteret, en effektiv, men empatisk 
dame.
 Det skorter ikke på roser, når man beder 
tidligere og nuværende repræsentanter for 
studerende og ansatte i Københavns Univer-
sitets bestyrelse om at vurdere Bodil Nyboe 
Andersens indsats som formand for den før-
ste bestyrelse i universitetets historie.
 Men ingen roser uden torne. Læs her, 
hvad de interne repræsentanter i bestyrelsen 
mener om den afgående formand.

DEN STUDERENDE
Minna Højland, studerer sociologi, valgt som 

den ene af de to studenterrepræsentanter ved 

valget i december sidste år.

»Jeg har kun har siddet i bestyrelsen i et 
halvt år, men det er mit indtryk, at Bodil er 
vellidt både personligt og for det arbejde 
hun har lagt i bestyrelsen.« 

»Jeg er langt fra altid enig med Bodil, og 
vi har da haft vores stridspunkter, men som 
mødeleder er hun respektfuld over for alle 
parter og samtidig kontant og meget løs-
ningsorienteret. En effektiv, men empatisk 
dame. Jeg har meget respekt for den måde, 
hun håndterede processen med at finde sin 
egen efterfølger samt et nyt bestyrelsesmed-
lem på – det lykkedes Bodil at skabe en rela-
tivt inddragende og demokratisk proces, på 
trods af universitetslovens udgangspunkt 
om lukkede døre og topstyring.«

»Generelt har jeg som studenterrepræsen-
tant rigtig meget godt at sige om Bodil, og 
hun har udvist en vigtig forståelse både for 
universitetets rolle i samfundet og ikke 
mindst for alle de forskellige grupper, der 
udgør universitetet.«

 
DEN vIDENSKABELIGE MEDARBEJDER
Henrik Prebensen, lektor i fransk, fællestillids-

repræsentant på Humaniora, forhenværende 

medlem af bestyrelsen

»Bodil har udvist fremragende sociale kom-
petencer, været god til at få tingene til at kø-
re i fordragelighed, meget konsensusorien-
teret, særdeles god til at dæmpe forskellige 
’hårde drenge’, som måske i virkeligheden 
slet ikke var så hårde, men som altså heller 
ikke fik anledning til at vise, om de var det.« 

»Hun forestod med disse egenskaber hele 
ansættelsen af en rektor fremragende. Hun 
har været god til at få alle integreret i besty-
relsesarbejdet og har sørget for, at alles 
synspunkter blev behandlet med respekt og 

ge meget og have lige meget indflydelse på, 
hvad der besluttes.«   
  Hun roser de internt valgte repræsen-
tanter for de studerende, det videnskabelige 
personale (vip) og det teknisk-administrative 
personale (tap) for loyalt at have påtaget sig 
opgaven som bestyrelsesmedlemmer og for at 
have forstået, at bestyrelsen ikke er et samar-
bejdsudvalg. 
 »Alle er gået ind i samarbejdet på lige fod og 
har taget ansvar. Det er efter min mening også 
den eneste måde, en bestyrelse kan fungere på. 
Hvis man i stedet begynder at lave opdeling i 
grupper, så bruger man hele tiden på at disku-
tere,« siger Bodil Nyboe Andersen.  

Klar arbejdsdeling
At hun valgte at sige ja til Københavns Universi-
tet, da hun gik af som nationalbankdirektør i 
2005, har hun aldrig fortrudt. 
 »Den store nyhed og udfordring med univer-
sitetsloven var jo, at rektor nu pludselig skulle 
til at dele sit job med en bestyrelsesformand. 
Jeg er selvfølgelig inspireret af, at jeg kommer 
fra den finansielle sektor, hvor der er en meget, 
meget klar arbejdsdeling mellem den admini-
strerende direktør, der tegner firmaet, og besty-
relsesformanden, som har en mere overordnet 
rolle og først og fremmest arbejder på basis af 
materiale fra den daglige ledelse. Og den model 
passede jo meget godt til et universitet, hvor 
man var vant til, at rektor var den samlende fi-
gur,« siger Bodil Nyboe Andersen. 

Samarbejdet med rektor Ralf Hemmingsen 
har fungeret godt, og det har også været meget 
tæt i perioder, ifølge Bodil Nyboe Andersen. 

»Der har været visse situationer, hvor rektor 
og jeg har talt sammen dagligt, for eksempel i 
forbindelse med fusionerne med Landbohøjsko-
len og Det Farmaceutiske Universitet. Det var jo 
i høj grad et anliggende for bestyrelserne. Jeg 
var endda nødt til at lære mig at kommunikere 
via sms. Det kunne jeg ikke, før jeg kom her-
ind,« afslører Bodil Nyboe Andersen.

Lang snor til rektor
Rektor Ralf Hemmingsen har også været meget 
omhyggelig med at orientere hende om for ek-
sempel kommende møder i ministeriet, eller 
om hvad der er sket i Rektorkollegiet, og det 
har fungeret på en måde, som Bodil Nyboe An-
dersen har fundet rigtig god.

»Rektor har ikke belemret mig med proble-

BESTYRELSE

Af Richard Bisgaard og Anders Fjeldberg

Bodil Nyboe Andersen er kendt for at udtale sig 
med yderste forsigtighed. Som tidligere natio-
nalbankdirektør og mangeårig vogter af den fa-
ste kronekurs er hun vant til at gå med plaster 
for munden i offentlige sammenhænge for ikke 
at vække de hysteriske kællinger på Børsen og 
Christiansborg. 
 Og snakketøjet er ikke blevet løsere, siden 
hun gik på pension i 2005 og lod sig hverve til 
betydningsfulde bestyrelsesposter, herunder 
posten som formand for den første bestyrelse 
på landets største universitet. For også her er 
det en dyd at kunne værne om sin integritet og 
aflevere budskaber på diplomatisk vis på rette 
tid og sted.
 Så meget desto mere grund er der til at lytte, 
når hun endelig tager bladet fra munden og i 
dette afskedsinterview med Universitetsavisen 
blandt andet giver sin vurdering af forholdet 
mellem eksterne og interne bestyrelsesmed-
lemmer, mellem bestyrelsesformand og rektor, 
og mellem universiteter og ministerium.

Ligeværdige bestyrelsesmedlemmer
Om den gamle styreform med kollegiale orga-
ner og demokratisk valgte ledere var bedre end 
den nye bestyrelsesstruktur med eksternt flertal 
og ansatte ledere, ønsker hun ikke at forholde 
sig til.
 »Jeg skal ikke lave politiske vurderinger. Jeg 
synes den nuværende ordning virker udmær-
ket, og at vi har fået bestyrelsen til at fungere 
godt med den lov, vi har,« siger hun og glæder 
sig over, at det i så høj grad er lykkedes at få de 
seks eksterne medlemmer og de fem interne 
medlemmer af bestyrelsen til at fungere som en 
enhed.
 Men dominerer de eksterne medlemmer ikke 
arbejdet?
 »Nej. De eksterne har hyppigere problemer 
med at få bestyrelsesarbejdet til at passe med 
deres job og er derfor oftere fraværende end de 
interne. Så det er langt fra altid, at der er en 
ekstern i overtal i forhold til de interne,« fortæl-
ler Bodil Nyboe Andersen og tilføjer, at det og-
så er fuldstændig ligegyldigt.
 »Vi tæller slet ikke op på den måde. Der er ik-
ke nogen, hvis ord har mere vægt end andres, 
og i de debatter, vi har, får alle lov til at sige li-

Bodil Nyboe takker 
af som formand
for bestyrelsen
Danmarks tidligere nationalbankdirektør har været 
glad for at være formand for Københavns Universi-
tets bestyrelse, men hun er skuffet over, at regerin-
gen ikke har levet op til løfterne om øgede friheds-
grader til universiteterne 

Bodil fortjener  
en Bodil
Bodil Nyboe Andersen roses i høje toner for sin indsats som  

Universitetets første bestyrelsesformand. Men hun havde måske 

ikke behøvet at give rektor så lang snor, mener de ansattes  

repræsentanter.

INTERN EVALUERING
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er kommet en masse nye regler,« siger hun og 
henviser til nye og strammere adgangsbekendt-
gørelser, nye regler for samarbejde med uden-
landske universiteter om fælles uddannelse, 
uddannelsesbekendtgørelser, krav om akkredi-
tering, eksamensregler med mere.

»Det er som om, at hver gang et eller andet 
problem dukker op i medierne, så går politiker-
ne ind og siger: Det må vi hellere regulere.«

Ikke opgaven at skabe konflikter
Hvorfor har rektorer og bestyrelsesformænd så 
svært ved at trænge igennem over for politikere og 
ministre?

»Det er vi jo ikke ene om. Hver eneste dag 
kan du i pressen læse eksempler på, at kommu-
ner og organisationer klager over, at flere og 
flere regler og registreringer bliver presset ned 
over dem.«

Men kunne formanden for bestyrelsen af lan-
dets største universitet ikke være med til at skabe 
mere blæst om problemerne ved at råbe lidt høje-
re?

»Alle medier ønsker, at folk råber højt, for så 
kan man lave dramatiske overskrifter. Men vo-
res rolle som bestyrelsesformænd er jo ikke at 
skabe konflikter. Vi arbejder gennem Danske 
Universiteter, og de udtalelser, der kommer 
derfra, fremsættes typisk af formanden for Rek-
torkollegiet, Jens Oddershede,« siger Bodil Ny-
boe Andersen.

Hvilken rolle spiller bestyrelsesformændene og 
de eksterne repræsentanter? Er I ministeriets for-
længede arm? 

»Nej, det er vi helt klart ikke. Vi er jo heller 
ikke udpeget af ministeriet. Vi føler os som re-
præsentanter for det danske samfund i en bred 
betydning – som nogen der er udpeget til at va-
retage universitetets interesser i samfundet og 
samfundets interesser overfor universitetet.« 

Kun få konflikter i bestyrelsen
Der har ifølge Bodil Nyboe Andersen kun få 
gange været uenighed i bestyrelsen. En af dem 
drejede sig om, hvor mange repræsentanter i 
bestyrelsen, tap-grupppen burde have: 

»Konsistorium besluttede ved overgangen til 
den nye styreform, at der skal være 11 personer 

mer omkring den daglige drift, fordi det ville 
have været helt forkert, hvis jeg skulle sidde og 
blande mig i, hvordan han driver virksomhe-
den,« siger hun.  

Det lyder som om, at du har givet rektor lang 
snor? 

»Ja, og det skal rektor også have, for bestyrel-
sesformanden skal ikke sidde på nakken af rek-
tor og lege administrerende direktør,« svarer 
Bodil Nyboe Andersen.

I det hele taget har hun kun godt at sige om 
samarbejdet ikke blot med rektor, men med he-
le ’direktionen.’

»Jeg synes, det er meget positivt, at ledelsen 
er så forskelligartet, og at rektor, prorektor og 
direktøren har meget forskellige egenskaber og 
en meget forskellig måde at anskue tingene på. 
Men de arbejder godt sammen,« beroliger den 
afgående bestyrelsesformand og understreger, 
at det værste en topchef kan gøre, er at vælge 
sine nærmeste medarbejdere som kloner af sig 
selv.

Utilfreds med ministerium
Til gengæld er hun skuffet over, at regeringen 
ikke har overholdt løfterne om at give universi-
teterne større frihed i takt med indførelsen af 
selvstændige bestyrelser.  

»Sammenlagt må vi konstatere, at vi ikke har 
oplevet at få flere frihedsgrader, nærmest 
tværtimod,« siger Bodil Nyboe Andersen og un-
derstreger, at samme melding kommer fra alle 
landets øvrige universiteter i deres bidrag til 
den kommende evaluering af universitetsloven.

»Vil man vide, hvad politikerne mente, da 
Folketinget vedtog universitetsloven, skal man 
bare slå op i de almindelige bemærkninger til 
lovforslaget,« siger Bodil Nyboe og begynder 
med slet skjult sarkasme at citere nogle af de 
understregede sætninger fra sit medbragte ek-
semplar.

 Blandt andet kan man læse at ”centralt fast-
satte regler, der begrænser universiteternes 
muligheder for at træffe strategiske beslutnin-
ger, skal ophæves” og erstattes af en ”styrket le-
delse kombineret med øget frihed fra central 
styring, især på uddannelsesområdet.”

»Det er jo så lige nøjagtig på de områder, der 

i KU’s bestyrelse, nemlig seks eksterne og fem 
interne fordelt på to vip, to studerende og en 
tap. I forbindelse med fusionen med KVL og 
Farmaceutisk Universitet blev bestyrelsen mid-
lertidigt udvidet til 17 medlemmer, og tap-
gruppen havde således i overgangsperioden og-
så to repræsentanter, mens der var tre studen-
ter og tre vip’er. Planen var imidlertid, at vi ef-
ter et år skulle gå tilbage til den oprindelige be-
styrelsesstørrelse på 11, men så ønskede tap-
gruppen pludselig en bestyrelse på 13 personer, 
hvoraf tap-gruppen permanent skulle have to 
pladser. Det kunne de imidlertid ikke få flertal 
for, hvilket nogen måske stadig er skuffede 
over.« 

»Men antallet af pladser er udelukkende et 
spørgsmål om, hvad der er mest hensigtsmæs-
sigt. Nogle argumenterer endda for, at en be-
styrelse på ni personer er mest ’handy’, hvorfor 
vip’erne også kun skal have en repræsentant. 
Men der har vi altså valgt at fastholde den 
11-personers store bestyrelse som det gamle 
Konsistorium gik ind for,« forklarer Bodil Ny-
boe Andersen. 

Nedskæringer på Naturvidenskab
Heller ikke de mange afskedigelser på Naturvi-
denskab som følge af nedskæringerne på sidste 
års budget har givet anledning til kontroverser i 
bestyrelsen.

Ifølge Bodil Nyboe Andersen er det kun uni-
versitetets samlede budget, der er bestyrelsens 
ansvar. Bestyrelsen kan ikke gå ind og tilrette-
lægge besparelser på fakultetsniveau. Bestyrel-
sen besluttede imidlertid helt ekstraordinært at 
tillade Naturvidenskab at budgettere med et 
underskud i 2009, således at der blev mere tid 
til at foretage den nødvendige tilpasning til det 
lavere studentertal. 

»Det, vi bidrog til, var alene, at tingene fore-
gik i et mere ordnet tempo. Vi kan ikke kom-

pensere for det forhold, at der er færre aktivite-
ter på Naturvidenskab. Det kan vi ikke, og vi 
har ikke et seddeltrykkeri … Men, altså, man 
har det da alligevel aldrig rart med nedskærin-
ger,« fortæller Bodil Nyboe Andersen. 

Planlagt retræte
At hun har valgt at træde tilbage nu sammen 
med et andet medlem af bestyrelsen, er led i en 
planlagt gradvis udskiftning af de eksterne 
medlemmer.

»Jeg fylder 70 næste år, og så skal jeg allige-
vel træde tilbage. Samtidig udløber rektors an-
sættelsesperiode, og der skal tages stilling til, 
om den skal forlænges. Endelig udløber også 
næsten alle bestyrelsesmedlemmers mandat 
om to år, og det vil være meget upraktisk at 
skulle skifte formand lige før en så stor bestyrel-
sesudskiftning,« lyder Bodil Nyboe Andersens 
forklaring på, at hun og Henrik Topsøe træder 
tilbage på bestyrelsens møde den 15. septem-
ber. 

De afløses af henholdsvis direktør for Statens 
Serum Institut Nils Strandberg Pedersen og rek-
tor på Frederiksberg Gymnasium Jannik Johan-
sen.
 Hvad har du været mest glad for i dine næsten 
fem år som bestyrelsesformand?

»Det har glædet mig meget at opleve, at Kø-
benhavns Universitet har åbnet sig mere og me-
re mod det omgivende samfund med arrange-
menter, samarbejder og møder. Det er også en 
daglig glæde at se kompetente og saglige kom-
mentarer i medierne fra universitetsansatte på 
snart sagt alle områder. Faglig viden formuleret 
på en sober og forståelig måde er godt for de-
batten og dermed også for universitetets rolle i 
det danske samfund,« lyder afskedssalutten fra 
Bodil Nyboe Andersen.

FOTO: HEINE PEDERSEN

ATTRAKTIv FORMAND – Der var stor rift om at kapre Nationalbankens ’krone-

prinsesse’, da Bodil Nyboe Andersen gik på pension i 2006. Hun har ikke fortrudt, at 

hun stillede sig til rådighed for sin tidligere uddannelsesinstitution og glæder sig 

over, at Københavns Universitet har åbnet sig meget mere mod det omgivende sam-

fund i hendes formandsperiode.
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BAGGRUND

parat, som har betydet, at man 
ikke uden videre kunne gå til-
bage til kilderne og spørge vi-
dere, også fordi det er et ret-
ligt problem, om man så kun-
ne tillægge vidners udsagn 
samme værdi som dem, der er 
aflagt under andre former,« 
forklarer Poul Villaume. 

Det har ifølge Poul Villaume 
givet historikerne lidt dårlige-
re arbejdsbetingelser end nor-
malt, og han mener da også, at 
beretningen var blevet bedre, 
hvis dens udarbejdelse udeluk-
kende var blevet overladt til 
historikere. Faktisk havde han 
foretrukket, at der aldrig var 
blevet nedsat en PET-kommis-
sion.

»Jeg kritiserede allerede for 
ti år siden den her kommissi-
onsdille, som jeg mener, er en 
uskik. Man burde have lagt 
undersøgelsen af PET’s materi-
ale ud i frit udbud, så alle for-
skere kunne have budt ind på 
projektet, og Forskningsråde-
ne kunne så på vanlig vis have 
udpeget de fagligt mest kvali-
ficerede. Det havde også givet 
bedre arbejdsbetingelser,« me-
ner Villaume, som ikke selv 
var en del af PET-kommissio-
nen.

ser@adm.ku.dk

som ikke har haft nogen kom-
mentarer. Og det fremgår kry-
stalklart af fremstillingen, at 
PET-ledelsen ikke fandt 
grundlag for at rejse sigtelse 
mod Dragsdahl,« siger Villau-
me.

Bedre kun med historikere
PET-Kommissionen bestod af 
fem personer – to historikere, 
to jurister og en landsdommer 
– og det bærer det endelige re-
sultat ifølge Poul Villaume 
præg af. Beretningen er i ud-
gangspunktet en hybrid mel-
lem jura og historie, og selve 
problemstillingen at undersø-
ge, om PET overholdt gælden-
de regler, er blevet betragtet 
som en juridisk opgave, men 
med historisk islæt, forklarer 
han.

»Det har betydet, at man har 
talt med aktører på en anden 
måde, end en historiker nor-
malt ville gøre, og hvor man 
ville kunne gå tilbage til sine 
kilder, hvis man fik nyt materi-
ale hen ad vejen. Her har man 
indkaldt dem til en retssals-
lignende afhøringsform med 
juridiske bisiddere og domme-
re, og hvor aktørerne er blevet 
udspurgt af jurister, assisteret 
af historikere.« 

»Det har været et tungt ap-

Kildevalget er i orden
Kommissionen er af blandt an-
dre professor Bent Jensen fra 
Center for Koldkrigsforskning 
på Forsvarsakademiet blevet 
kritiseret for ikke at have brugt 
sovjetiske arkiver i sin under-
søgelse. Men Poul Villaume 
ser intet problem i kommissio-
nens kildevalg.

»Man har ikke ment, at de 
sovjetiske arkiver kunne bely-
se, hvorvidt PET overtrådte si-
ne beføjelser, og det skøn fore-
kommer rimeligt,« siger han.

Bent Jensen har i årenes løb 
flere gange anklaget journalis-
ten Jørgen Dragsdahl for at 
være sovjetisk agent. Men iføl-
ge PET-kommissionen havde 
de ledende efterretningsfolk 
ingen grund til at mistænke 
Dragsdahl for spionage. 

Historikerne Peer Henrik 
Hansen (RUC) og Thomas 
Wegener Friis (Syddansk Uni-
versitet) har efterfølgende kri-
tiseret kommissionen for ikke 
at spørge PET-ledelsen selv, 
men blot konkludere på bag-
grund af gætterier. Men den 
kritik afviser Poul Villaume. 

»Hele kommissionens kule-
gravning af sagen vedrørende 
Dragsdahl har været forelagt 
den daværende PET-ledelse, 

PET-KOMMISSIONEN 1

Af Sune Engel Rasmussen

Jurister, journalister, histori-
kere og gamle koldkrigere har 
travlt med at skille PET-kom-
missionens nyligt udgivne 
mammutberetning på knap 
5.000 sider ad med svitsende 
kritik af den ene eller anden 
art. 

Men kommissionens beret-
ning, som har været ti år og 70 
millioner kroner undervejs, er 
særdeles godt historisk hånd-
værk, mener Poul Villaume, 
professor i Samtidshistorie ved 
Københavns Universitet (KU) 
og ekspert i den kolde krig. Og 
selv om kritikken af kommissi-
onens arbejde sigter bredt, 
skyder den ved siden af målet, 
mener Villaume.

»Man skal huske at tage høj-
de for kommissionens særlige 
arbejdsbetingelser, og for det 
kommissorium, den har været 
underlagt af Folketinget. Ho-
vedopgaven for kommissionen 
har været at undersøge, om 
Politiets Efterretningstjeneste 
(PET) har overtrådt gældende 
regler og beføjelser. Og ud fra 
de præmisser har den leveret 
et stykke solidt arbejde og le-
vet op til alle kildekritikkens 
gyldne regler.«

Historiker forsvarer  
PET-beretning
Kritikken af den hårdt beskudte 16-binds beretning fra PET-kommissi-
onen rammer ved siden af, siger professor fra Københavns Universitet 
og betegner kommissionens arbejde som solidt historisk håndværk

PET-kommissionen

PET-kommissionen blev nedsat 2. juni 1999 og afgav sin en-

delige beretning til Justitsministeriet den 24. juni 2009.

 

Beretningen er på 4.600 sider fordelt på 16 bind.

Undersøgelseskommissionen havde ved lov til opgave at un-

dersøge og redegøre for

1) politiets efterretningsvirksomhed i perioden 1945-1989 i 

forhold til politiske partier, faglige konflikter og politisk- 

ideologisk prægede grupperinger og bevægelser i Danmark 

og

2) karakteren af de aktiviteter i de politiske partier med vi-

dere, der i den nævnte periode var baggrunden for politiets 

efterretningsvirksomhed på dette område.

Medlemmer

Landsdommer Leif Aamand (formand)

Juraprofessor Ditlev Tamm, Københavns Universitet

Juraprofessor Jens Vedsted Hansen, Aarhus Universitet

Historiker Regin Schmidt, Københavns Universitet

Historiker Johnny Laursen, Aarhus Universitet

PET-Kommissionens beretning
Dette er PET-Kommissionens 4.600 sider lange beretning,  

som skal holde landets koldkrigere, historikere og spionage- 

aficionadoer beskæftiget i de kommende efterårsmåneder

BOGBINDERBEMÆRKNINGER

Af Christoffer Zieler

Som den fremstår i diskret mørkemarineblå 
papboks med stofbeklædning ligner PET-Kom-
missionens beretning en fornem julegave. 

De enkelte bøger i den 16 bind lange rapport 
i sort omslag med limet ryg i solid softback- 
kvalitet. Igen: Dette er et bogværk, man godt 
ville vove at tage med på stranden. Det kan  
klare mosten. 

Kombinationen af mørkeblå og politisort er 
vovet fra et stilmæssigt synspunkt, men angive-
ligt i overensstemmelse med den britiske tradi-
tion. I Amerika ville man til marineblå have 

valgt khaki eller en form for sandfarve. Men her 
er der tale om en smagssag, og både den sorte 
og blå farve udtrykker stabilitet og uniformeret 
retskaffenhed.

Flipper man hurtigt gennem de 4.600 sider, 
konstaterer man med tilfredshed, at udgiveren, 
Justitsministeriet, har fravalgt den blanke, no-
get slaskede papirkvalitet, som på det seneste 
har vundet indpas og – for eksempel – skæm-
mede den i øvrigt pragtfulde Palle Nielsen-mo-
nografi ‘Timebog’ af Jytte Rex fra sidste år. I 
stedet føles siderne behageligt ru for den side-
vendende hånd, tunge, men ikke for tunge, og 
selvfølgelig alvorstunge, emnet taget i betragt-
ning.

chz@adm.ku.dk

varedeklaration

•  Vægt: Så man akkurat kan balancere hele bog-

kassen på et cykelstyr

•  Antal bind: 16

•  Antal sider: 4.589 med tekst

•  Heraf sider i farver: 1 (som vi kunne finde)

•  Pris per side: 15.000 kroner

•  Trykt hos Schultz Grafisk i Albertslund
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nsgaard stor forståelse for Ju-
stitsministeriets registrerings-
praksis, men samtidig var hans 
parti meget kritiske over for 
politiske registreringer. Det vi-
ser en stor forskel på at sidde i 
regering og på at være almin-
delig folkevalgt repræsentant, 
når det gælder landets interne 
sikkerhed og efterretnings-
spørgsmål.« 

Blandt andet derfor mener 
Jens Elo Rytter, at rapporten 
har allerstørst værdi som hi-
storisk og politologisk doku-
ment, fordi man kan se, hvor-
dan selv et så demokratisk 
land som Danmark håndterer 
sikkerhedspolitiske problem-
stillinger. 

»Især fordi de problemstil-
linger, der skildres i høj grad 
også har relevans i dag,« siger 
juralektoren, der anbefaler 
PET-beretningen som »vold-
somt interessant læsning, der 
afspejler et grundigt historisk 
og juridisk udredningsarbej-
de.«

ser@adm.ku.dk

ikke fælder dom over hverken 
PET eller politikere.

Kommissionen blev bedt om 
at vurdere, om PET havde 
handlet inden for de retnings-
linjer, som Folketinget og re-
geringen havde fastsat. Derfor 
må det være op til offentlighe-
den at drage konklusioner og 
fælde dom på grundlag af den 
nøgterne fremstilling af hæn-
delsesforløbet, som findes i be-
retningen,« mener Jens Elo 
Rytter.  

Stadig relevante problem-
stillinger
Kritikken af tidligere justitsmi-
nistre kan ikke siges at være en 
partipolitisk kritik, påpeger 
Jens Elo Rytter.

»Fra et demokratisk syns-
punkt er det interessant, at de 
regeringer, som har været ind-
forstået med det her dobbelt-
spil, både har været socialde-
mokratiske, radikale og bor-
gerlige regeringer. Og det er 
interessant, at der har været 
stor intern splid i partierne.«

»Eksempelvis havde en radi-
kal minister som Hilmar Bau-

fremgår af beretningen, at 
man politisk har talt med to 
tunger og givet Folketinget og 
offentligheden én version af 
realiteterne, mens man på de 
indre linjer har givet PET vide-
re muligheder for at lave poli-
tiske registreringer.« 

Ikke spildt arbejde
Men selv hvis der ikke kom-
mer nogen juridiske konse-
kvenser ud af en rapport, der 
har været ti år og 70 millioner 
kroner undervejs, afviser Jens 
Elo Rytter, at arbejdet har væ-
ret spildt.

»Beretningen giver et utro-
ligt godt indblik i de logikker 
og indre spændinger, der er i 
et folkestyre, når det kommer 
til landets indre sikkerhed. Det 
er ikke afgørende, om en mini-
ster kan stilles til ansvar eller 
ej, men det er dybt betænke-
ligt, at man foregiver, at der er 
en demokratisk kontrol, samti-
dig med, at man reelt sætter 
denne kontrol ud af spillet,« si-
ger han.

Han ser imidlertid intet pro-
blem i, at PET-kommissionen 

ningslinjer, så det skubber 
aben videre til Justitsministe-
riet. 

Tvetunget tale
Hvorvidt justitsministrene kan 
drages til ansvar, afhænger af 
om regeringserklæringen op-
fattes som retsligt bindende. 
Det har kritikere fra de forskel-
lige fløje, fra tidligere folke-
tingsmedlem for VS, Preben 
Wilhjelm, til Dansk Folkepartis 
yndlingshistoriker Bent Jen-
sen, argumenteret for at den 
var, ligesom juraprofessor 
Jens Vedsted-Hansen fra PET-
kommissionen har lavet en 
mindretalsudtalelse, hvor han 
argumenter for, at PET i vid 
udstrækning har foretaget 
ulovlige registreringer.

Jens Elo Rytter mener ikke, 
at regeringserklæringen var 
retsligt bindende, men han un-
derstreger, at det ikke er ens-
betydende med, at man ikke 
kan stille ministre til ansvar.

»Jeg er enig med kommissi-
onsflertallet i, at erklæringen 
fra 30. september 1968 var en 
politisk erklæring. Men det 

brud på ministeransvarlig-
hedsloven,« siger han.  

Justitsministeriets ansvar
Når justitsministre helt frem til 
1989 har forsikret om, at PET 
overholdt sine beføjelser, har 
de gjort det med henvisning til 
en regeringserklæring fra 30. 
september 1968 om, at PET ik-
ke måtte registrere danske 
statsborgere alene på grund af 
deres lovlige politiske virk-
somhed. 

Men kommissionen har i sin 
undersøgelse fundet frem til et 
hidtil hemmeligholdt notat fra 
Justitsministeriet fra 16. sep-
tember – to uger før oven-
nævnte erklæring – som kan 
fortolkes som om at PET be-
myndiges med videre registre-
ringsbeføjelser end regerings-
erklæringen. 

Hverken Folketinget eller 
det såkaldte Wamberg-udvalg, 
som skulle holde snor i PET, er 
på noget tidspunkt blevet ori-
enteret om notatet. PET-kom-
missionen konkluderer i det 
store hele, at PET har holdt sig 
inden for de gældende ret-

PET-KOMMISSIONEN 2

A Sune Engel Rasmussen

Mens skiftende justitsministre 
under den kolde krig forsikre-
de Folketinget og den danske 
befolkning om, at (PET) ikke 
overvågede folk udelukkende 
på grund af lovlig politisk akti-
vitet, gav de i al fortrolighed 
vide beføjelser til, at PET kun-
ne gøre netop det. 

Det fremgår af den nyligt 
udgivne beretning fra PET-
kommissionen. Men selv om 
der rent juridisk er grundlag 
for at drage adskillige ministre 
til ansvar for vildledning af 
Folketinget, er det helt usand-
synligt, at der kommer noget 
retsligt efterspil ud af kommis-
sionens arbejde. Det mener 
lektor i forfatningsret ved Kø-
benhavns Universitet (KU), 
Jens Elo Rytter.

»Mange af sagerne er foræl-
dede, og det vil altid være 
svært at rejse de 90 mandater, 
som en rigsretssag kræver. 
Men jeg mener bestemt, at vi 
er ude, hvor der er tale om et 

Ministre talte med to tunger om overvågning?
PET-kommissionens beretning viser, hvordan adskillige justitsministre har sat  
demokratiet ud af kraft og ført Folketinget bag lyset i spørgsmålet om politisk 
overvågning, mener ekspert i forfatningsret

SPIONER? – Venstreoriente-

rede miljøer blev i vid udstræk-

ning overvåget af PET under 

den kolde krig, selv om skiften-

de justitsministre forsikrede Fol-

ketinget om, at man ikke regi-

strerede danske statsborgere 

alene på grund af lovlig politisk 

aktivitet. Her demonstrerer 

kvindebevægelsen i 1970 med 

Ninon Schloss i front.
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Doing something new
Check these groups out while you are in  

Copenhagen

Party makes good sense
Erasmus students are set free to find themselves,  

study shows

Papyrus puzzles
Interpreting the Ancient Egyptians’ own version of 

their history
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Global job insecurity, 

especially in the uS, 

should help to draw 

talent to copenha-

gen. But other  

European universities 

are also on the band-

wagon

tOuGH tIMes 

By Mike Young

The global economic recession 
has universities everywhere 
freezing new hiring and cap-
ping salaries.

48 per cent of US colleges 
and universities have imple-
mented a total or partial 
freeze on hiring new faculty 
and 36 per cent have frozen or 
delayed salary increases. This 
is according to a survey of 
more than 200 US public and 
private institutions by the 

Chronicle of Higher Education 
and Moody’s Investors Service 
earlier this year.

US universities have been 
hit hard by losses in the value 
of their endowments and  
lower appropriations from 
state and federal government. 
To add to this predicament, 
private donors to colleges and 
universities are holding on to 
their wallets more tightly.

converging on copen- 
hagen
The tight economy means 
bleak times for academic job 

seekers, who would normally 
have been attracted to hot  
positions in prestigious univer-
sities, for example in the US.

But for institutions like the 
University of Copenhagen (U 
of C) who do not compete for 
the absolute top notch in the 
salary race – this may be a suc-
cessful hiring season.

As of April 2009 there are 
747 international researchers 
salaried at the U of C, a 10 per-
cent increase over the last 
year, and following a trend of 
year-on-year increases. Includ-
ing part-time staff and visiting 

scholars, the figure is now 
close to 1300.

According to John E. An-
dersen of the International  
Office, the U of C is harvesting 
the benefits of a general  
increase in international  
mobility, and this goes for stu-
dents, PhDs, Post Docs and 
higher.

Also, in recent years the U of 
C has branded itself interna-
tionally, partnering with other 
universities in the internation-
al IARU group, and achieving 
high rankings.

Recession a golden opportunity  
to attract the big brains

>

DOWntuRn – Jobless in Virginia, USA earlier 

this year. For international scientists, Europe may 

not be all that bad.

PHOTO: WIn McnAMEE / ScAnPIx

Continued on p.3



Bike culture
Friday 18 September provides a good chance to get to know your university 

from on and off a bike saddle. The CPH Campus Race is an off-beat tour of all 

faculties and campus areas. Refreshments are served on the way and partici-

pants can compete for prizes (including a dinner for the entire team at Café 

Væksthuset, as well as Campus beer, bioethanol and plants). Everyone com-

peting will be served food and drink at the finish line at Frederiksberg Cam-

pus.

Info and registration form at: http://www.campusrace.ku.dk/English

network with other spouses
The International Staff Mobility Spouse Network provides a forum in which to 

meet other spouses, have a good time and learn about Danish culture. They 

also help out with job searches and career possibilities, helping you make a 

good start in a new environment. They host a meeting on 21 September at 

11:00 in Nørregade 10, Meeting room 1. Want to take part? Email Annette 

Pilmark on anpi@adm.ku.dk by 14 September.

european lectures
Interested in the EU and Europe? European Research at the University of Co-

penhagen (EURECO) have 7 lectures coming up as a part of their Distinguis-

hed Lecture Series. Over the course of twelve weeks they cover everything 

from Human Rights to Cultural Diversity issues in Europe. The lectures are 

open to everyone, but it is also possible to earn a diploma for your efforts. 

Sign up via email to sanne@bjeldbak-olesen.dk before 11 September and con-

tact Rebecca Adler-Nissen atran@ifs.ku.dk for further information.

1479 and all that
The University of Copenhagen was for centuries the only university in the 

then-joint kingdom of Denmark and Norway. Founded in 1479, it has a histo-

ry that spans from the renaissance astronomer Tycho Brahe, right through to 

the renowned physicist Niels Bohr and the physiologist August Krogh of the 

20th century. Historians Ejvind Slottved and Ditlev Tamm have captured the 

history of the institution and its personalities in a comprehensive and well-il-

lustrated book ‘The University of Copenhagen’.

An ideal gift, the book was in March 2009 distributed to the 2,000 partici-

pants at the IARU universities climate conference.

Now it is available to all employees, departments and faculties. Price DKK 225. 

Mail to gde@adm.ku.dk if you are interested.

NOTES
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Name: christina

Age: 21

Country: Greece

Studying: Economics

What are you looking forward to in the coming months? 

»Meeting new people from throughout the world and the  

chance to prepare myself for studying abroad for my master’s.«

  

Scared of the swine flu? 

»Not at all. You know in Greece we have a saying: ‘Bad dogs  

never die!’«

Name: Mike

Age: 20

Country: Canada

Studying: Economics

What are you looking forward to in the coming months? 

»Learning a lot and meeting good professors. I am taking courses 

at CBS, so I am also looking forward to learning how to get rich.«

Scared of the swine flu? 

«I am not, but my parents are. They have actually got me extra 

health insurance because of the flu. I heard that you should not 

touch other people’s hands, so I am prepared.«

Flu fears? not at all

PHOTO: LARS JuuL HAuScHILdT

Text and photos: Pia Mejdahl Daugbjerg

Want to be our new reporter?

The University Post is looking for student reporters to capture the words, pic-

tures and sounds of the university.

We would like to hear from you if you have: 

• a budding journalist inside

• a way with words and images

• a keen interest in your study environment

Use this opportunity while you are in Denmark! 

We offer on-the-job training and experience, a student salary, a new network 

of friends and colleagues, and good fun.

Send a sample of your writing, pictures or videos to miy@adm.ku.dk.

NEWS

MAtRIcuLAtIOn – University Post met students at the 

ceremony, just after they had shaken the hand of Rector Ralf  

Hemmingsen.



NEWS

mobility inwards to Copenha-
gen. Especially top notch uni-
versity programmes for eco-
nomics in the UK, Holland and 
Germany are out-competing 
Copenhagen in his field.

»From my perspective, we 
still have a problem keeping 
our staff. They are very mo-
bile, and there are still a lot of 
places where they can get a 
much higher salary: Especially 
in the professor category,« he 
says.

everyone aims for the top
It is a political decision wheth-
er the university should even 
attempt to poach the top-sala-
ry earners, the stars and celeb-
rities of academia, he explains.

»If we want to be the best, it 
is not just the competition to 
attract Nobel Prize winners, 

> Continued from front page

»It is hard to say specifically 
what has been the global re-
cession, the problems in the 
US, and what has been the in-
crease in the attractiveness of 
Copenhagen. But the fact is we 
are attracting a larger number 
of international researchers 
right now,« John E. Andersen 
says.

Higher salary elsewhere
The current international in-
terest in the U of C covers 
large differences between fac-
ulties and departments. It also 
does not take outflows of Co-
penhagen researchers abroad 
into account.

Peter Erling Nielsen is study 
director at the Department of 
Economics. He says that in his 
field, mobility out and away 
from Copenhagen is as big as 
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Recession a golden opportunity...

How have us universities been  
hit by the recession?

•  Losses in the value of US universities’ endowments. Endow-

ments finance professorial chairs and scholarships

•  Lower appropriations for state universities due to lower 

state tax revenues

•  Cuts, or threats of cuts, to higher education on the federal 

budget

•  Families struggle to find the cash to enrol students in 

schools

•  Recession-scared governing boards hold back on new  

programs and spending

•  Donors postpone donations

How many international research 
staff at the u of c?

There are 747 internationals at the U of C making up 20 per 

cent of all research staff (PhDs, Post doc, Professors etc.). 

FACTSsomething that may or may 
not be a good thing. It is about 
job conditions in general. 
Things like getting better at 
finding work for spouses,« he 
says.

One thing is for sure. Euro-
pean universities are all hop-
ing to pot the same brainy  
PhDs and professors. As John 
E. Andersen puts it:

»Everyone wants to attract 
the same heads, and everyone 
wants to be at the top of the 
rankings. 75 per cent of uni-
versities have it as their explic-
it goal to be in the top 25 per 
cent. Bearing this in mind, the 
U of C is doing well.«

Ivy League will be back
The University of Copenhagen 
jumped to 48th in the world 
on the Times Higher Educa-

tion ranking in 2008 from 
93rd in 2007. New rankings 
are due in one month.

Meanwhile, Peter Erling 
Nielsen warns the university 
against complacency. While 
the US doldrums give the ad-
vantage to lower-salaried Eu-
rope in the hunt for talent, the 
good times will not last, he 
says.

»The present economic cri-
sis will come to an end, and 
the Ivy League universities will 
be back.«

ILLuSTRATIOn: SIGnE PARKInS BEnJAMInSEn
AtLAntIc – Time to reverse the brain drain.
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Hard work finding Danish friends

Read about why it is hard to bridge the gap bet-

ween international and Danish students, and why 

this may not be a problem on Universitypost.dk

The ‘liminal’ experiences are 
part of the student’s educa-
tion. Erasmus sets you free, 
but at a price. Being an ex-
change student means new 
obligations towards yourself.

»The students feel that they 
are set free and are physically 
removed from the society that 
they know. But paradoxically, 
the students understand them-
selves as having a new respon-
sibility, the responsibility to 
get as much out of their expe-
rience and their studies as pos-
sible,« explains Kathrine 
Thomsen.

started avoiding the bars
Students pointed out to her 
that part of the reason they 
were in Copenhagen was to 
improve language skills and 
further their careers. This does 
not fit with the party.

»A Spanish student said for 
example that one of the rea-
sons he had stopped going to 
the Wednesday international 
bar evenings at the Studenter-
huset, was that it would adver-
sely affect his concentration in 
class the following day.«

Maybe the Erasmus stereo-
type needs some revising.

stumbling from one big party 
to the next.

»This, the big party, is actu-
ally a prejudice that they  
generate about themselves 
within the Erasmus group. But 
when I asked how they them-
selves acted in reality, it was a 
different story: It was also 
about serious study. So we 
have to be careful when we 
say that they come to Den-
mark just to drink themselves 
into the ground,« Kathrine 
Thomsen says.

As a female Belgian student 
explains in the study:

»We are partying a lot, but 
you have to work. We are 
working as well. The teachers 
will not give you the grades 
just because you are an  
exchange student«.

network entrepreneurs
The Erasmus programme for 
the exchange of students in 
Europe was founded more 
than 20 years ago, and is con-
sidered by the EU to be one of 
its most successful program-
mes. According to Kathrine 
Bruun Thomsen, the EU sees 
the students as ‘entrepreneuri-
al subjects’, creating networks 
with other European citizens. 
But this is not the whole story, 
Kathrine Thomsen says.

»Actually neither the stereo-
type of Erasmus students as 
the big party-goers nor the  
EU notion of responsible net-
workers is complex enough  
to explain the students’ be- 
haviour«, she says.

new responsibilities
The students stay abroad is an 
educational rite of passage, a 
trip that both educates and 
forms you into an individual. 

eRAsMus cuLtuRe

By Mike Young

A long, paid-for, student holi-
day in another European city 
with an endless row of parties: 
This is what the media and of-
ten the students themselves 
associate with the Erasmus ex-
change programme.

As German newspaper Süd-
deutsche Zeitung recently re-
ported back from a German 
student in Ireland: 

»When Daniel talks about 
his study in the town of Lime-
rick, it sounds more like a  
vacation«.

But according to a new 
study, international students 
in Copenhagen combine  
serious responsibilities with 
their intense social life.

Going abroad makes you 
a student
Fieldwork by Kathrine Bruun 
Thomsen of the Saxo Insti-
tute/European Ethnology for 
her dissertation confirmed 
that students experience their 
stay abroad as a ‘liminal’ peri-
od: A concept from anthropol-
ogy meaning a period of tran-
sition where normal limits to 
thought, self-understanding, 
and behaviour are relaxed.

»Your parents are not there. 
Your friends are not there, and 
you are removed from your 
normal place for a limited time 
period. This is liberating. In a 
sense it is only here that you 
first become a student, and re-
ally engage with student life,« 
says Kathrine Bruun Thomsen.

no grades for partying
But the liminal period is  
actually not, (or not only), 
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Away from home,  
but at home

Loads of stuff to try out while you are here

Meet AnD GReet

By Stephanie Bergeron Kinch

Feeling like a stranger in Copenhagen? Long for a taste of home but 

not homesick enough to actually go home? Inspired by networking site 

meetup.com, here is a list of groups welcoming international visitors to 

the Copenhagen area. The list includes something for everyone.

Depending on your nation of origin, you may want to check out the: 

•  the copenhagen expat Meet-up events and Free Forum Group – for 

expats and English-speaking people in Denmark.

•  American expats in copenhagen – for Americans and people associat-

ed with America.

•  spanish copenhagen – for those who know or want to speak Span-

ish.

•  the British expats Meet-up Group – for Brits living in Copenhagen.

•  copenhagen Polish Meet-up Group – for Poles wanting to network.

•  Les Francophones de copenhague – for French-speaking people in 

Copenhagen.

•  young Internationals – for young people from all over the world.

Or try something entirely different:

•  copenhagen english Premier League Meet-up Group – for fans of the 

British professional football league.

•  the Music Producers Forum – for musicians interested in networking 

with like-minded people.

•  Worktrotter Business corner – for those who want to learn more 

about applying for jobs in Denmark.

•  copenhagen Vegetarian Meet-up Group – for vegetarians to meet 

and swap recipes. 

•  copenhagen International Parents Meet-up – for parents of children 

of all ages.

•  copenhagen Art Meet-up Group – whatever branch of art you are in-

terested, this group offers teaching, advice and discussions.

•  copenhagen Photographers – for hobby photographers from around 

the world.

•  the copenhagen Adventurers Group – for anyone looking for a 

physical challenge.

•  copenhagen theatre circle – an English-language amateur theatre 

company who welcomes anyone interested in working or watching.

See more information and links online at  

www.universitypost.dk.

Exchange student ‘party’  
is serious stuff
Students may go abroad to make merry, have fun 
and let loose. But they also seek to boost skills and 
find themselves, study shows

BeeR BAsH – 

International  

students at the 

Matriculation 

event in 2009.
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Kim Ryholt
Associate professor of Egyptology at the 

University of Copenhagen – he studi-

ed at Freie Universität Berlin and Julius-

Maximillians Universität Würzburg. He 

heads the Research project ‘Canon and 

Identity Formation’ at the Institute of 

Cross-Cultural and Regional Studies

Who’s next?
Kim Ryholt sends the research relay on to 

Merete Fredholm of the Faculty of Life 

Sciences. Merete works on the genetics of 

domesticated animals. Kim knows nothing 

about Meretes field, but overheard some-

one talking about it, and would like to  

hear more, he says.

Read more about Egyptian temple libra-

ries and nationalist propaganda, and see 

more pictures of Kim Ryholt at work  

deciphering papyri on Universitypost.dk

Kim Ryholt returns the plate 
with the papyrus to the safe.

«The papyri are exceedingly 
fragmented, but we have 
made enormous progress. 
When I took over the project, 
very few texts had been stud-
ied and we did not even know 
it was a library. It is now clear 
that we are dealing with a col-
lection of texts of absolutely 
fundamental importance.«

through the work with the 
temple library I was able to 
discover his historical identity. 
He was a local prince who re-
belled against the Assyrians 
during their occupation of 
Egypt, around 665 BC.«

Inner sanctum
Kim Ryholt admits that he is 
one of perhaps a hundred peo-
ple in the world that can read 
and decipher the demotic 
script.

»I have studied this so in-
tensely, that I can often recog-
nise individual scribes from 
the style of their writing,« Kim 
Ryholt says.

 As he talks, Kim Ryholt and 
I go into a room filled with pa-
pyrus texts. It is as if we are 
going into the Carsten Niebuhr 
Department’s own temple  
library - its own inner sanc-
tum. He opens up one of  
several safes, takes out a pa-
pyrus enclosed between glass 
plates, and puts it on the table. 
He removes one of the top 
plates and moves a piece of 
the puzzle with one of the 
tweezers.

Looted the temples
In front of these crumbling 
fragments, Kim Ryholt  
explains why the Assyrian  
invasion was such a trauma  
to the Egyptian priest-inter-
preters:

»At a certain point the As-
syrians could no longer hold 
Egypt - it just cost too many  
resources. So they gave the  
order to plunder the temples, 
as it was no longer necessary 
to respect the gods. Everything 
was looted, deliberately and 
systematically. This was the 
trauma. And that is why we 
rarely find any material in the 
temples that is more ancient 
than this period.«

structures out of two million 
blocks of stone, each weighing 
several tons. So Cheops is said 
to be a pharaoh who shut 
down all the temples in order 
to have the manpower to build 
the great pyramid. But this is 
not based on historical ma- 
terial, and is purely a futile  
attempt at explanation on 
their part. In my opinion, this 
is also completely implausible: 
In Ancient Egypt, you had to 
satisfy the Gods,« he says.

Bad times
Finally, kings were remem-
bered in the literature, if they 
were associated with large 
traumas in Egyptian history, 
Kim Ryholt explains.

»In these cases the scribes 
are dealing with actual histori-
cal memory, and this makes 
the texts more interesting.

 When the historian Dio-
dorus visited Egypt in the 1st 
century BC, he saw the three 
large pyramids at Giza, and  
he heard that they were tombs 
for kings. This is something 
that we now know consider 
correct. But he also heard an 
alternative tradition, and  
people have not paid attention 
to this other tradition. The  
tradition is that the pyramids 
were monuments for kings  
associated with the greatest  
national traumas in Egyptian 
history.«

The kings were Ahmosis, 
the king that expelled the so-
called Hyksos-usurpers in 
around 1550 BC - Armaios, a 
ruler that ended the Amarna 
period (1353–1336 BC) where 
the worship of other gods than 
the Sun-god was banned - and 
a later king called Inaros, Kim 
Ryholt explains.

»Until recently people didn’t 
know who Inaros was, and his 
identity was confused. But 

the god who was thought to be 
embodied in a statuette in the 
inner sanctum, as well as sci-
entific treatises, legal hand-
books and narratives. While 
the ritual texts are written in 
hieratic, the priestly script that 
represents the hand-written 
form of the hieroglyphs found 
on monuments, most of the 
other texts are written in the 
so-called demotic script which 
was used for everyday pur-
poses.

For the Egyptians of the  
later Greco-Roman (323 BC to 
200 AD) period, the pyramids 
and monuments which we  
associate with Egypt were  
ancient history just like they 
are to us. So how did the Egyp-
tians of the Greco-Roman  
period perceive the more- 
ancient Egyptian pyramids 
and their 3000-year historical 
past? Which kings were  
revered in their own history?

The jigsaw puzzles of papyri 
studied by Kim Ryholt may 
shed light on these questions.

Known for battles and  
pyramids
In the Greco-Roman period, 
the kings that enter into the 
literature fall into three cate-
gories: 

First, the kings that built 
enormous monuments with 
carved reliefs, often describing 
large scale battles. Ramses II, 
for example, has the battle of 
Kadesh (1274 BC) against the 
Hittite invaders carved for  
future millennia in stone. 

Second, other kings entered 
the literary tradition by being 
associated as the builders of 
the large pyramids, like the 
massive Cheops pyramid. 

»People could not, just like 
they cannot now, compre-
hend, the almost inhuman feat 
of building these massive 

scRIBe scRutIny

By Mike Young

Take 400 jigsaw puzzles, each 
of 1000 pieces. Empty all of 
the pieces into a box, shake 
the box, and then discard 90 
per cent of the pieces into the 
waste paper basket.

Now empty the remaining 
pieces onto a big table, and  
reconstruct the 400 jigsaw 
puzzles.

This is like the job of Egyp-
tologist Kim Ryholt. But only 
almost, as he explains with a 
wide grin:

»In our papyrus texts, we 
don’t have the interlocking 
joins.«

Priestly writings
The work of Professor Kim Ry-
holt from the Carsten Niebuhr 
Department involves uncover-
ing layer upon layer of inter-
pretation.

The texts that he is studying 
derive from the sole surviving 
temple library from ancient 
Egypt and date from around 
100 AD. Most of them are  
copies of much older originals, 
sometimes going back a  
further two thousand years. 

Many of these texts were 
subject to repeated reinterpre-
tation and the temple library 
therefore preserves an image, 
an interpretation, of an imag-
ined Egyptian past and future. 

Confused? I admit that I was 
a bit, at first.

Most of the Egyptian litera-
ture that has been left to pos-
terity from the Greco-Roman 
period has been found in 
priestly communities, in what 
we now call temple libraries.

The papyrus texts include 
ritual handbooks, guides to 
the complex ceremonies  
performed each day towards 
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Fragments 
shed new 
light on  
the old 
Egyptians
Small fragments of papyrus  
can tell us what the Ancient  
Egyptians thought about their  
pyramids and history

JIGsAW – Kim Ryholt at work 

deciphering a 2000-year old  

interpretation.
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Hver anden dansker har 
prøvet alternativ behand-
ling. et nyt forskningspro-
jekt fra Københavns Uni-
versitet undersøger, hvor-
for så mange tyr til alter-
native behandlingsformer. 
Forskningsleder Inge Kry-
ger Pedersen står i spid-
sen for projektet  

sUnDHeDsOCIOLOgI

Af Morten Emmerik Wøldike

Det Frie Forskningsråd har i 
foråret tildelt 2,58 millioner 
kroner til forskningsprojektet 
’Sundhedsstrategier i ikke-kon-
ventionelle behandlingsformer’ 
med dig som forskningsleder. 
Hvad handler projektet om? 

Hvorfor er alternativ behandlig populært?
»Vi undersøger de erfarin-

ger, som brugere af alternativ 
behandling gør sig, men vi ser 
også på behandlererfaringer 
og relationen mellem brugere 
og behandlere for at bidrage 
med viden om, hvorfor så 
mange benytter sig af alterna-
tive behandlingsformer uden 
for det etablerede behand-
lingssystem.« 

»Det er jo næsten halvdelen 
af Danmarks befolkning, der 
på et eller andet tidspunkt har 
benyttet sig af alternative be-
handlingsformer. Det er rigtig 
mange mennesker. Og det er 
interessant at få belyst, hvor-
for så mange tiltrækkes af al-
ternativ behandling i en tid, 
hvor evidens- og effektbaseret 
viden og behandling er i høj-
sædet.« 

Går samfundsvidenskaberne ik-
ke lægevidenskaben og det kon-
ventionelle behandlingssystem i 
bedene? 

»Det er jo de kulturelle og 
sociale aspekter af folks erfa-
ringer vi fokuserer på. Det er 
ikke fysiologiske effekter, vi 
ser på, men brugernes egne 
beskrivelser, og hvilke virknin-
ger de oplever med alternativ 
behandling. Vi kan ikke vurde-
re, om de bliver raske eller får 
et bedre blodtryk. Men vi kan 
vurdere deres beskrivelser af, 
hvad der motiverer dem til at 
søge alternativ behandling.«

  »Det, vi også gerne vil un-
dersøge er, om brugere af al-
ternativ behandling oplever 
andre effekter, end dem man 
er opmærksom på at undersø-
ge i lægevidenskaben. Måske 

er det noget forkert, man leder 
efter? Hvad er det egentlig 
folk får ud af alternativ be-
handling, og hvad er det, de 
gerne vil have ud af det? Det 
er det, vi undersøger.«

»Set i et videre perspektiv 
kan forskningsprojektet måske 
hjælpe til at raffinere en sund-
hedspolitik ved at udfolde, 
hvad borgerne rent faktisk 
gør.« 

Hvorfor er det vigtigt at forske i 
et felt som alternativ behand-
ling?

»Det er det, fordi alternativ 
behandling ikke bare indgår i 
menneskers måde at håndtere 
deres helbred på, men også i 
deres overvejelser om deres 
sundhed. Det er jo langt fra al-
le, der opsøger alternativ be-

handling, men de overvejer 
det måske, fordi de kender no-
gen, der har haft gode erfarin-
ger med det eller anbefaler 
det. Alternativ behandling ind-
går simpelthen i rigtig mange 
menneskers hverdagsliv på 
den ene eller anden måde.«

»Det er også vigtigt i forhold 
til det stærke fokus, der er på 
evidens- og effektbasering i 
det offentlige sundhedssy-
stem. Men evidensbasering er 
åbenbart ikke altid vigtigt for 
almindelige mennesker, fordi 
de jo opsøger behandlingsfor-
mer som ikke er evidensbase-
rede. Deres baggrund for at 
gøre det er det, vi undersøger. 
Og når mange benytter kombi-
nationer af konventionel og al-
ternativ behandling, tyder det 
også på, at grænsen mellem, 
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Højrøde kontorfolk
1.600 KU-ansatte løb DHF-stafet i Fælledparken og 

spiste pølser

mer’ om migration
To store internationale konferencer går i dybden med 

migration og kulturel diversitet. Se kronik

biomedicinens skatte
Ny udstilling på Panum Instituttet guider dig gennem 

højdepunkterne i den biomedicinske kulturarv 

KULTUR, DEBAT OG MEDDELELSER2. SEKTION

hvad der opfattes som konven-
tionelt og alternativt, flytter 
sig. Det er selvfølgelig et vig-
tigt kultursociologisk projekt 
at undersøge, hvad der er med 
til at definere grænserne mel-
lem alternativ og konventionel 
behandling.«

»Demokratiseringen af 
sundhedsområdet, der blandt 
andet har ført med sig, at sta-
ten ikke længere er den eneste 
udbyder af sundhedsydelser, 
betyder også, at mulighederne 
er øget i bestræbelserne på be-
handling, forebyggelse, krops-
modifikationer, forbedringer 
og alt muligt andet, som giver 
folk større valgfrihed. Derud-
over sætter de mange valgmu-
ligheder også mennesker i en 
række dilemmaer. Projektet 
belyser også risikohånd- >

6 8 15
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AKUPUnKTUR – Mange 

danskere benytter sig af  

alternative behandlingsformer.
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Hammerslag

KUMMENTAR

HVAD VILLE DER MON ske, hvis KU’s gamle bygnin-
ger var med i ’Hammerslag’ på DR? Programmet hvor 
ejendomsmæglere i tidens ånd dyster om at sætte pris 
på Boligdanmark. Ja, mæglere ville nok indrømme, at 
de klassiske bygningsværker har en vis herlighedsværdi. 
Men de ville nok også spørge bekymret efter tilstands-
rapporten. 

Den leverede COWI til Universitets- og Bygningssty-
relsen sidste år. Konklusionen på KU var klar. Visse ste-
der er der tale om et seriøst håndværkertilbud. Et af den 
slags som ikke bare kan fikses med en lørdagstur i Sil-
van, et rask gør-det-selv-projekt og et par spande ma-
ling. Rapporten er fyldt med dét boligfolket kender som 
K3’ere – kritiske skader, hvor bygningsdelenes funktion 
simpelthen svigter. 

Ikke mindst på Nørre Campus har man måttet ty til 
tragikomiske Storm P-løsninger: Gaffa-tape henover de 
gamle ventilationsriste for at holde luften ren. Forsøg 
som må udføres i nattens mulm og mørke, fordi trafik-
ken fra Nørre Allé ryster bygningerne. Et IKEA-lagen 
spændt op i loftet for at få en nogenlunde ensartet tem-
peratur til følsomme forsøg med iskerner. Et mildt sagt 
problematisk arbejdsmiljø for ansatte og studerende. 

KU HAR GANG på gang gjort vore bevillingsgivere op-
mærksomme på bygningernes tilstand og de logiske 
konsekvenser for forskning, uddannelse og videnbase-
ret samfundsvækst. Og vi har peget på diskrepansen 
mellem regeringens prisværdige mål om forskning og 
uddannelse i verdensklasse – og så den oplevede virke-
lighed på KU. 
  Derfor er det en meget glædelig nyhed, at regeringen 
med finanslovsforslaget nu udviser lydhørhed, hvad an-
går universiteternes infrastruktur. Regeringen vil afsæt-
te cirka seks milliarder kroner til bygninger og laborato-
rier på de danske universiteter. Heraf får KU 2,5 milliar-
der kroner. Det vil vi gerne kvittere for!

Regeringen har dermed samlet set forpligtet sig til at 
bekoste en vis opgradering af infrastrukturen på hele 
KU. Det gælder Nat og Sund, der råder over flere byg-
ninger fra 1950’erne og 1960’erne, som ganske enkelt 
ikke lader sig forvandle til tidssvarende kundskabsmil-
jøer – selv med en gennemgribende renovering. Her er 
der flere steder behov for at bygge helt nyt – blandt an-
det i form af en ny laboratoriebygning på Panum og den 
nye Niels Bohr Science Park på Jagtvej, som skal huse 
fysiske, kemiske og matematiske fag.

PÅ SØNDRE CAMPUS er der også to nye bygninger 
undervejs – ved siden af det allerede nye KUA 1. Til ja-
nuar begynder nedrivningen af det gamle KUA. Her skal 
der være endnu en ny bygning til humanisterne samt et 
nyt hus til Jura og Teo. På Samf er der også planlagt en 
ny bygning med auditorier og kontorer ved siden af det 
tidligere Kommunehospital. Hos Life på Frederiksberg 
skal der opføres en ny laboratoriebygning ud mod Bü-
lowsvej. Og på Farma skal der bygges nye laboratorier 
ud mod Nørre Allé. 

Hvordan ville ejendomsmæglerne i ’Hammerslag’ 
mon vurdere KU – efter at regeringen nu har besluttet at 
foretage disse investeringer? De ville nok sige, at penge-
ne er givet meget godt ud. Markedsværdien vil stige i 
forhold til de forskere, ansatte og studerende, som KU 
skal ’sælges’ til. 

Men de vil måske også mene, at uddannelse og forsk-
ning ikke kan finansieres med afdragsfrie lån – de kræ-
ver en fornuftig indtægt til drift – som et politisk flertal 
også bør indregne i finanslovens salgsopstilling. Hvis 
den endelige finanslov og globaliseringsforhandlinger-
ne indebærer et markant bygningsløft, væsentlig vækst i 
basismidler og et ’tørt’ taxameterløft, vil hele Danmarks 
friværdi stige – på den øverste etage. 
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tering og mere almene pro-
blematikker omkring menne-
skers ansvar for egen sund-
hed.«     

Hvordan er du kommet ind i det 
her forskningsfelt? 

»Jeg har tidligere forsket i 
sport, doping og hvordan folk 
former deres kroppe og karrie-
rer i et kropssociologisk per-
spektiv. Det, jeg overordnet 
set interesserer mig for – på 
tværs af disse områder – er de 
optimeringsstrategier, som 
mennesker benytter sig af, bå-
de i forhold til sport, sundhed 
og helbredelse. Det er jo ikke 
sådan, at folk ikke også fre-
kventerer det konventionelle 
sundhedssystem. Tværtimod 
benytter mange mennesker 
netop forskellige behandlings-
former i deres søgen efter det 
bedste og optimale.« 

»Indtil videre er det svært at 
bevise effekter af alternativ 
medicin. Der er imidlertid an-
dre forhold ud over selve hel-
bredseffekten, der synes at 
motivere mennesker til at søge 
alternativ behandling. De sø-
ger også et velbefindende og 
forebyggelse af mulige syg-
domme. Folk er jo ikke naive; 
de tror ikke nødvendigvis, at 
alternativ behandling kan 
heldbrede deres blodkræft el-
ler hvad de nu fejler. De forsø-
ger at bruge mange forskellige 
behandlingsformer i håb om 
at finde frem til det bedste for 
dem.«

Benytter du dig selv af alterna-
tiv behandling? 

»Jeg har for mange år siden 
prøvet zoneterapi og aku-
punktur. Jeg er hverken for el-
ler imod alternativ behand-
ling. Som forsker forholder jeg 
mig meget kritisk, og vores 
projekt missionerer ikke for al-
ternativ behandling. Tværti-
mod har drivkraften været en 
undren over, at så mange 
mennesker benytter ikke-evi-
densbaserede behandlingsfor-
mer.«

mwo@adm.ku.dk

Inge Kryger 

Pedersen er 

lektor ved Fol-

kesundhedsvi-

denskab og 

Sociologisk In-

stitut, KU og har blandt andet 

forsket i doping, elitesport, ta-

lentbegreber og medicinske 

forbedringsteknologier. 

>

»Hvordan ville ejen-
domsmæglerne i 
’Hammerslag’ mon 
vurdere KU – efter at 
regeringen nu har  
besluttet at foretage 
disse investeringer? 
De ville nok sige,  
at pengene er givet  
meget godt ud.«
Ralf Hemmingsen og Lykke Friis
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Deadline: Se kolofonen på side 2 i sektion 2.

Nye it-løsninger  
på KU
IT-sysTemeR
Af Niels Werner Mortensen, IT Administrator,  

Biomedicinsk Institut

TILBAGE I 2006 gik vi på Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet (Sund) i gang med at konso-
lidere, virtualisere og migrere fakultetets man-
ge små og store lokale it-systemer til en fælles 
storage- og serverløsning. 

Konceptet har siden bredt sig til hele KU, så 
Koncern-IT er nu gået i gang med at implemen-
tere en løsning, der skal være fælles for hele KU.

Både Sund’s nuværende og Koncern-IT’s 
kommende løsninger tilbyder forretningen 
(forskning og undervisning) basal mailservice 
og fileservice baseret på netværksdrev, således 
at data er sikret bedst muligt og tilgængelige  
for brugerne på arbejde, hjemme og på rejser. 
Accept og udbredt anvendelse af netværksdre-
vene forudsætter selvfølgelig, at de er store nok 
til at dække forretningens behov, og at udgifter-
ne til anvendelse er af en størrelsesorden, der 
svarer til forretningens forventninger. 

Hvis begge disse forudsætninger ikke er op-
fyldt, starter en ’knopskydning’ med etablering 
af lokale storage-løsninger og så er vi desværre 
tilbage, hvor vi kom fra.

FORRETNINGENS FORVENTNINGER må 
på den anden side heller ikke være urealistiske, 
og man kan rimeligvis ikke sammenligne prisen 
på 1TB lagerplads på en PC med prisen på 1TB i 
en storage-løsning med høj sikkerhed i form af 
spejling og backup. 

Det er ikke desto mindre vilkårene for for-
skerne på KU, der må bruge en stor del af deres 
arbejdstid på at skaffe penge til huse. Så hvis vi 
kun sammenligner på den ’rå’ TB-pris, så har de 
fælles storage-løsninger på forhånd tabt slaget 
til Aldi, El-Giganten og naboens søn.

Men heldigvis findes værktøjerne til at for-
bedre odds for de fælles storage-løsninger: Hvis 
vi analyserer og klassificerer forretningens da-
ta, måler på, hvor tit de bliver brugt og placerer 
gamle og/eller sjældne brugte data på billige 
storagemedier, kan vi trykke TB-prisen så me-
get, at brugen af netværksdrev svarer bedre til 
forretningens forventninger og økonomiske for-
måen.

Disse værktøjer kaldes ILM (Information Life-
cycle Management). Hvis du vil vide mere, så 
kig for eksempel forbi www.snia.org og søg på 
ILM.

Rimeligt eller ej, hvis ikke priserne for anven-
delse af netværksdrev bliver bare nogenlunde 
sammenlignelige med prisen for lokal storage, 
så starter knopskydningen. 

EVALUERINGSPANELET FORESLÅR, at Det 
Frie og Det Strategiske Forskningsråd (DSF) 
underlægges én samlet bestyrelse – et forslag 
som hverken DSF eller DFF kan se et fornuftigt 
formål med. Panelet efterlyser synergi og sam-
arbejde. Til det er der kun at sige, at bestyrel-
serne for DFF og DSF allerede samarbejder, og 
at der opstår den bedste synergi og dynamik 
ved, at de to råd udvikler hvert deres område i 
samspil med hinanden. 

Får vi én bestyrelse, vil der gå fire år, og så 
hører vi, at den er stagnerende og statisk. To 
stemmer giver energi og udvikling. Et ukonkret 
ønske fra evalueringspanelet er at skabe større 
sammenhængskraft, og et konkret ønske er, at 
en samlet bestyrelse vil kunne håndtere store 
satsninger bedre. 

Netop her viser forskellen i opfattelsen af sy-
stemets formål sig igen: Det Frie Forskningsråd 
vægter hensynet til den enkelte forsker og der-
for spænder DFF’s bevillinger fra 100.000 kro-
ner til tocifrede millionbeløb. Hvis forskerens 
idémæssige og intellektuelle potentiale skal fri-
sættes til gavn for alle, skal der være midler til 
rådighed, hvor den eneste binding er forsk-
ningsfaglig kvalitet. 

Videnskabshistorien viser igen og igen, at det 
er den frie forskning, der leder til markante ny-
brud i vores erkendelse og teknologiske land-
vindinger. Det er Det Frie Forskningsråds klare 
opfattelse, at flere af rapportens anbefalinger til 
ændring af rådsstrukturen kan have ødelæg-
gende effekt på den frie forskning og dermed 
på Danmarks muligheder for at skabe egentlige 
nybrud i forskningen.

Den fulde version af Det Frie Forskningsråds  
respons på evalueringen kan læses på  
www.fi.dk/dff.

eVALUeRIng

Af Jens Christian Djurhuus,  

bestyrelsesformand for  

Det Frie Forskningsråd

DANMARK HAR I DAG et særdeles unikt 
rådssystem. Det er netop blevet evalueret, og i 
Det Frie Forskningsråd (DFF) ser vi med be-
kymring på de forslag til ændringer, der efter 
vores opfattelse vil svække den frie forskning. 

Fri forskning er den forskning, som udføres 
på basis af den enkelte forskers eller forsker-
gruppes initiativ (bottom up), og som ikke nød-
vendigvis passer ind i pågældendes forsknings-
institutions udviklingskontrakter eller strategi-
er. Finansieringen søges i national konkurren-
ce, hvilket skaber et meget højt kvalitetsniveau. 

Det Frie Forskningsråds midler er dermed ga-
rant for, at der hele tiden kan forskes i nye, spi-
rende områder, og vi betragter rådets virksom-
hed som det fundament og de byggesten, der 
sikrer fødekæden til grundforskningscentre og 
strategiske satsninger.

NÅR VI LÆSER evalueringspanelets rapport, 
kan vi ikke lade være med at spørge til, hvad 
det konkrete formål med ændringer af det nu-
værende system er. Et ikke urimeligt bud ville 
lyde: At skabe et effektivt og kvalitetssikrende 
forskningsrådssystem. Til det er der blot at sige: 
Det har vi i dag. 

Når en forsker sender en ansøgning til Det 
Frie Forskningsråd, går der ikke mere end cirka 
fire måneder, før hun eller han får svar. Det er 
en væsentligt hurtigere behandlingstid end i 
andre lande. Samtidig har vi et minimum af ad-
ministration. 

Rådet betjenes af 23 fulde årsværk, mens ek-
sempelvis Norge har behov for 87 medarbejde-
re til den tilsvarende Division of Science. Dette 
kan lade sig gøre, fordi de knap 100 medlem-
mer, der udgør Det Frie Forskningsråd, påtager 
sig et stort arbejde med at bedømme ansøgnin-
ger – i alt omkring 3.000 årligt.

EVALUERINGSPANELET OG Det Frie Forsk-
ningsråd har grundlæggende forskellige opfat-
telser af forskningsrådenes roller. Et af de 
forskningspolitiske mål med den lov, vi har i 
dag, er at sikre forskernes frihed til at realisere 
såvel egne projekter som samfundets behov for 
forskning. Hvordan gør vi så det? 

I Det Frie Forskningsråd mener vi, at vi gør 
det bedst ved at stille uafhængige midler til rå-
dighed for den enkelte forsker. Smidigt og lav-
bureaukratisk. I evalueringspanelet mener 
man, at det gøres bedst ved at centralisere alle 
midler under én bestyrelse for at ’skabe tyngde 
med henblik på bedre at kunne iværksætte stør-
re satsninger’.

Fri forskning svækkes 
De danske forskningsråd er netop blevet evalueret. Panelets  

forslag om at ændre forskningsrådsstrukturen vækker kritik hos  

Det Frie Forskningsråd 

» …flere af rappor-
tens anbefalinger til 
ændring af rådsstruk-
turen kan have øde-
læggende effekt på 
den frie forskning og 
dermed på Danmarks 
muligheder for at 
skabe egentlige ny-
brud i forskningen.«
Jens Christian Djurhuus, bestyrelsesformand 

for Det Frie Forskningsråd

»Ja ja… det kan jeg 
godt, jeg svarede  
bare forkert i første 
omgang.«
Svar fra undervisningsminister Bertel Haar-

der i Politiken på, om han kan Newtons 

tyngdelov, hvilket der blev rejst tvivl om ef-

ter at ministeren under en promovering af 

fysikfaget i Tivoli svarede forkert. 

SYNSPUNKT
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ARbeJDsVILKÅR

Af Morten Hjelt, formand 

for DVIP-KUA

DVIP-KUA, FORENINGEN af deltidsansatte 
universitetslærere på KUA, havde i forbindelse 
med immatrikulationsfesten på universitetet 
arrangeret en lille, hyggelig happening på Frue 
Plads. 

Det er der i sig selv ikke noget særlig nyt i, for 
vi var der også sidste år. Her gik vi rundt på 
trappen under ørnen, der skuer det himmelske 
lys iført doktorhatte fra en spøg og skæmtbutik 
og badges med teksten ’Akademisk daglejer’, 
mens vi uddelte foldere om vores rædselsvæk-
kende ansættelsesvilkår på universitetet og om 
de konsekvenser, som disse vilkår har for de 
studerende. 

SYNSPUNKT

Vi synes jo faktisk, det kan være meget inte-
ressant og relevant for de studerende at vide, at 
de kan risikere pludselig at skulle skifte lærer 
midt i et undervisningsforløb, fordi deres del-
tidsansatte underviser finder andet, overens-
komstdækket arbejde. Eller at blive ført op til 
eksamen af en fremmed underviser, fordi deres 
deltidsansatte lærer har ramt timeloftet på 780 
årlige arbejdstimer. 

Vi synes også, de skal vide det, så de i deres 
evaluering af undervisningen kan tage højde 
for, at de deltidsansatte undervisere leverer de-
res undervisning på nogle helt andre vilkår end 
deres fastansatte kolleger.

I ÅR HAVDE VI udvidet konceptet for vores 
lille happening med et stort banner med teksten 
’Akademiske daglejere – uden overenskomst’. 
Der findes jo så at sige ikke andre lønmodtagere 
på det gennemregulerede, danske arbejdsmar-
ked, som ikke er beskyttet af en overenskomst, 

men det er de deltidsansatte universitetslærere 
som bekendt ikke. 

Da vi imidlertid skulle til at folde banneret ud 
og stille os op på trappen under ørnen, kom et 
par af universitetets massive vagtmænd – man 
fristes til at skrive gorillaer – farende og lod os 
på en meget håndfast måde vide, at dér måtte 
vi ikke stå. Ja, faktisk måtte vi overhovedet ikke 
være på universitetets område. 

Jeg indvendte selvfølgelig, at vi var ansat 
som lærere på universitetet, men at vi da godt 
kunne gå ned på fortovet, hvis det føltes gene-
rende at have os stående på trappen. Men ak, 
heller ikke det var nok: Vi skulle helt forlade 
universitetets område, hvilket til vores overra-
skelse åbenbart også omfatter fortovet foran 
bygningen på Frue Plads. 

Det gjorde vi så og stillede os i stedet op med 
vores banner lige neden for kantstenen, hvor vi 
til alt held havde stor succes med at få uddelt 
vores 1.000 foldere sponsoreret af Dansk Magi-
sterforening. 

DET VAR DEJLIGT AT mærke, at mange af 
de studerende blev oprigtigt forfærdede og for-
argede, da de hørte om vores ansættelser på 
universitetet, og at over halvdelen af den ordi-
nære, udbudte undervisning på mange institut-
ter til stadighed varetages af folk på disse fuld-
stændig håbløse vilkår. 

Vores vilkår sættes jo i relief af, at EU i de-
cember 2008 vedtog vikardirektivet, der nu 
skal sikre vikaransatte de ganske almindelige 
lønmodtagerrettigheder, som man til stadighed 
forholder de deltidsansatte universitetslærere. 
Selv vikaren på benzintanken eller i bagerfor-
retningen er således helt anderledes sikret end 
vi.

NU KAN VI SELVFØLGELIG godt forstå, at 
universitetets vagtfolk og selvfølgelig i endnu 
højere grad arrangørerne af immatrikulationen 
må opleve syv-otte mere eller mindre midald-
rende universitetslærere iført doktorhatte som 
en reel trussel. 

Man kan jo ikke være for forsigtig i disse ti-
der. Vi kunne for eksempel have haft spræng-
stoffer skjult i hattene med lunter camoufleret 

Undervisere bortvist 
fra universitetets område
De deltidsansatte undervisere på KUA ville demonstrere foran KU’s hovedbygning 
under årets immatrikulationsfest, men blev bortvist af uniformerede vagter. 
Morten Hjelt kunne ikke undgå at føle, at de deltidsansattes forhold blev sat i relief

som kvaster. Men det kan alt andet lige ikke 
undgå at opleves som en stramning af universi-
tetets politik over for de deltidsansatte, at vi nu 
direkte bliver relegeret fra universitetets områ-
de, når vi prøver på at skabe opmærksomhed 
om vores situation. 

Symbolikken er til at tage og føle på, når ho-
noratiores fejrer sig selv og hinanden indenfor i 
festsalen på Frue Plads, mens de deltidsansatte 
simpelthen bortvises for ikke at komme til at 
kaste et kedeligt lys over fejringen. Rationalis-
mens himmelske lys, som ørnen på Frue Plads 
skuer op efter, har i sandhed trange kår i disse 
tider. Kan vi mon regne med, at man næste år 
får politiet til at komme og hente os, hvis vi ikke 
makker ret?

sVAR
Af Jasper Steen Winkel, 

kommunikationschef, KU

INGEN BORTVISNING – Betjentene i Indre 
By Driftsområde har sammen med KU’s kom-
munikationsafdeling ansvar for afviklingen af 
Immatrikulationen. Omkring 2.500 nye og op-
stemte studerende skal på under fire timer via 
hovedtrappen ind i festsalen og efterfølgende 
bespises i Lindegården. For at have styr på sik-
kerheden, skal alle studerende vise ID, tasker 
skal undersøges, ølflasker skal fjernes og en del 
personer må afvises ved døren. 

Der er ikke tale om, at de få deltidslærere, 
der demonstrerede foran hovedbygningen, blev 
bortvist. På første ud af tre seancer trak et par 
deltidslærere helt op på trappen med store ban-
nere. Det gjorde det vanskeligt for de studeren-
de at komme til indgangen og for vagterne at 
kontrollere, hvem der kom ind ad døren. Vag-
ten bad dem derfor høfligt om at holde trappen 
fri. Deltidslærerne trak ned på pladsen og hav-
de forsat god kontakt til de studerende og mu-
lighed for at uddele pjecer med videre.

Der er ingen nye retningslinjer på dette om-
råde eller en politik om, hvem der må stå på 
fortovet foran hovedbygningen. Og deltidslæ-
rernes aktion forløb i store træk nøjagtigt som 
sidste år.

Løs en case for Novozymes og 

VIND 10.000 kroner
Ny casecompetition i samarbejde med C3 og Novozymes
Arbejdsgivere efterspørger i stigende grad stærke analytiske egen-
skaber og gode kommunikationsevner hos samtlige medarbejdere, 
og netop dette læres bedst udenfor forelæsningssalen.

Ved at deltage i denne casecompetition, får du udover mulighed for 
at vinde 10.000 kroner ved at lave blot 5 PowerPoint slides, også 
en enestående chance for at profilere dig overfor Novozymes og de 
øvrige virksomheder på SICEF karrieremessen 25. september, hvor 
de 3 bedste løsninger skal præsenteres.

Få feedback af professionelle
De 3 bedste løsninger udvælges og præsenteres for et professionelt 
dommerpanel bestående af repræsentanter fra casevirksomheden 
Novozymes og konsulenter fra The Boston Consulting Group. 

Casen vil være tilgængelig via download på www.sicef.dk fra den  
18. september kl. 12.00. Læs mere og få detaljerne på 
www.C3.dk under Studerende!

ONLINENYT

uniavisen.dk

Debatten fortsætter på

www. uniavisen.dk
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Hvem er Danske Universiteter? 
Forskningspolitikere har tilsyneladende ikke øje for den tvivlsomme position, som det tidligere Rektorkollegium nu ind-

tager som lobbyist for lederlaget og ministeriets interesser snarere end for universiteternes videnskabelige interesser

InTeRessePOLITIK 1

Af Claus Emmeche, lektor ved 

Center for Naturfilosofi og  

Videnskabsstudier, KU

HVEM REPRÆSENTERER ORGANISATIO-
NEN Danske Universiteter? Før 2003, hvor rek-
torerne var valgte, hed de Rektorkollegiet. Uni-
versiteternes rektorer indgår stadig i Danske 
Universiteters ene flanke, de er bare ikke læn-
gere valgte, og Danske Universiteter har ikke 
længere samme legitimitet. 

Alligevel fører Danske Universiteter sig gerne 
frem som om den direkte repræsenterer hele 
den danske universitetsverden. På organisatio-
nens hjemmeside står:

»Danske Universiteter er de danske universi-
teters interesseorganisation. (...) Danske Uni-
versiteter repræsenterer de danske universite-
ters fælles interesser i forhold til det øvrige 
samfund, herunder myndigheder og organisa-
tioner i Danmark, Europa og resten af verden.«

NU ER DET SÅDAN, at universitetsloven si-
den 2003 har gjort det sværere at sige, hvad »de 
danske universiteters fælles interesser« egentlig 
er. Vi har oplevet en ledelsesmæssig legitimi-

Marianne Jelved, som tidligere har udtrykt 
skepsis over for en bibliometrisk forskningsin-
dikator, udtalte, at universiteternes fælles fod-
slag var afgørende, for de »meldte jo ud med en 
fælles model«. 

Adspurgt om systemet ikke fører til en skæv-
vridning, hvor det handler om at få publiceret 
så meget som muligt, svarede hun: 

»Fuldstændig korrekt.«

KLUBBEN AF REKTORER og bestyrelsesfor-
mænd har altså fået sig positioneret som et så 
vigtigt sandhedsvidne, at selv den politiske af-
tale henviser til et af Danske Universiteters 
‘holdningspapirer’. Heri står, at modellen skal 
være gennemskuelig og logisk. Et fromt ønske. 

Der indføres nu en model for en del af forsk-
ningens finansiering, som savner evidens for, at 
den gavner forskningens kvalitet, og som stik 
imod hensigten risikerer at svække dansk forsk-
nings position i forhold til for eksempel de nor-
diske lande, hvor Danmark har ligget i top uden 
den New Public Management-incitamentstruk-
tur, vi får nu. 

Det havde klædt Danske Universiteter at ind-
tage en mere evidensbaseret holdning. I denne 
sag har Danske Universiteter blot ageret red-
skab for et af ministerens politiske felttog.

Formand Jens Oddershede kunne ikke få ar-
mene ned: 

»Vores ønske var en enkel metode til forde-
ling af basismidler på baggrund af få objektive 
og ikke mindst i forvejen indsamlede tal. Det 
har vi fået nu.« 

Hvis det ikke er løgn og latin, er det i al fald 
ønsketænkning og spin. Modellen er ikke objek-
tiv, ikke enkel, ikke færdigudviklet, og de ind-
samlede tal er endnu fejlbehæftede (for doku-
mentation, se henvisninger på bloggen Forsk-
ningsfrihed?, www.professorvaelde.blogspot.com).

GLÆDEN MÅ SKYLDES, at Danske Universi-
teter var udslagsgivende for, at aftalen kom i 
stand. I marts havde blandt andre Jesper Lang-
balle fra Dansk Folkeparti støttet en række for-
skere i kritikken af modellens konsekvenser for 
humanistisk og samfundsvidenskabelig forsk-
ning. 

Publikationer i internationale tidsskrifter tæl-
ler, men den formidlende bog på dansk, som in-
deholder original forskning og andet af det, 
som jurister, sociologer, sprogfolk og litterater 
beriger offentligheden med, dømmes ude.

De radikale indgik i forliget sammen med 
Venstre, De Konservative plus Socialdemokra-
terne og Dansk Folkeparti. 

tetskrise og et svælg mellem det ansatte lag af 
ledere og så ’de forskningsudførende lag’ med 
almindeligt videnskabeligt personale (vip) og 
teknisk-administrativt personale (tap) samt de 
studerende. 

I skellet mellem universitetets befolkning og 
ledelsen er Danske Universiteter ledelsens tale-
rør. Dens anden flanke er endda kredsen af uni-
versiteternes bestyrelsesformænd, som rektorer-
ne er i lommen på, og som er direkte ansvarlige 
over for ministeren. Danske Universiteter er en 
sær hybrid af en politisk og en faglig ledelse. Det 
må give en uklar forvaltningsretlig status.

DANSKE FORSKNINGSPOLITIKERE har til-
syneladende ikke øje for den tvivlsomme posi-
tion, som Danske Universiteter indtager som 
lobbyist for lederlaget og ministeriets interesser 
snarere end for universitetsforskningens fagli-
ge, videnskabelige interesser. Det sås i forbin-
delse med sommerens politiske forlig om forde-
ling af basismidler.

I slutningen af juni udsendte Videnskabsmi-
nisteriet og Danske Universiteter pressemedde-
lelser om, at en politisk aftale var indgået. Dan-
ske Universiteter noterede med tilfredshed, at 
politikerne havde »valgt at lytte til indspillet fra 
universiteterne.« 

InTeRessePOLITIK 2

Af Jens Oddershede, formand 

for Rektorkollegiet, talsmand 

for Danske Universiteter og  

rektor på Syddansk Universitet

I CLAUS EMMECHES verdensbillede kan uni-
versiteternes ledelse ikke længere udtale sig 
om, hvad universitetet mener, da vi ikke repræ-
senterer de ’forskningsførende lag’. 

Gad vidst, om Claus Emmeche har samme op-
fattelse af retten til at udtale sig på institutionens 
vegne for eksempelvis rektorer på gymnasier, le-
dere af daginstitutioner og hospitalsdirektører? 
Det er i hvert fald ikke den sædvanlige opfattelse 
af, hvem der både kan og har pligt til at tegne of-
fentlige så vel som private institutioner. 

Det vidner også om betydelig selvforståelse, 
når han så skråsikkert udtaler sig om, hvad den 
menige medarbejder på universitetet mener. 
Hvilken legitimitet baserer han det på?

Vi er ikke i lommen på nogen

DANSKE UNIVERSITETER ER en paraplyor-
ganisation for Formandskollegiet og Rektorkol-
legiet, som består af henholdsvis formænd og 
rektorer for de otte danske universiteter. Dan-
ske Universiteter har besluttet, at Rektorkolle-
giets formand også er talsmand for Danske Uni-
versiteter. 

Det er i den kapacitet og med den legitimitet, 
at jeg forsøger at skytte universiteternes inte-
resser i et farvand med mange interessenter. 
Jeg føler mig ikke i lommen på hverken den ene 
eller anden part – bortset fra de danske univer-
siteter. Og med dette mener jeg alle medarbej-
dere og studerende ved universiteterne. 

Hvis Claus Emmeche havde gjort sig den 
umage at studere lidt flere af mine udtalelser, 
så kunne han måske have undladt sine insinue-
rende kommentarer om min loyalitet og par-
tiskhed.

DET ER NATURLIGVIS helt i orden, at han 
ikke er enig med den holdning, jeg har givet ud-

tryk for om den nye model til fordeling af basis-
midler. Det er der selvfølgelig plads til i den de-
bat, vi må have om alle centrale beslutninger i 
vores sektor. Men derfra og til at beklikke Dan-
ske Universiteters ret til at udtale sig på univer-
siteternes vegne og min personlige loyalitet, det 
er et langt skridt.

Og så til den konkrete sag. Det har været 
magtpåliggende for Danske Universiteter,  
at indikatoren for forskningskvalitet skulle  
kunne anvendes på alle fagområder på de dan-
ske universiteter, og det skulle være en me- 
tode, der var så lidt ressourcekrævende som 
muligt. 

Det var ikke en option at anvende metoder, 
som alene kunne anvendes i de ’våde’ videnska-
ber. Vi har ikke været i stand til at anvise en an-
den vej, end den valgte, og indtil videre har jeg 
heller ikke hørt om forslag til løsninger på den-
ne problemstilling fra Claus Emmeche eller an-
dre modstandere af forskningsbibliometrien. 
For blot at sige, at det ikke kan lade sig gøre, er 

vel svært at forklare den befolkning, som beta-
ler for vores aktivitet?

JEG MEDGIVER, AT VI stadig har betydelige 
udfordringer, før vi har en velfungerende forsk-
ningsbibliometri. Vi er i færd med at løse pro-
blemstillingen om bogudgivelser på dansk, og 
der er andre påtrængende opgaver. Derfor vil 
bibliometrien også blive indfaset over tre år i 
modellen til fordeling af basismidler. 

Jeg håber meget, at også Claus Emmeche og 
hans ligesindede vil bistå universiteternes le-
delse med at finde den bedst mulige løsning på 
disse udfordringer. Det er i hvert fald, hvad jeg 
fortsat agter at gøre på vegne af de danske uni-
versiteter.

Hvis Danske Universiteter ikke længere har ret til at udtale sig om, hvad universiteterne mener,  

hvem tegner så de danske universiteter?
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mIgRATIOnsFORsKnIng

Af Nils Holtug, leder af Center 

for Studier af Lighed og Multi-

kulturalisme og lektor i filosofi, 

KU

Globaliseringen har på flere måder været med 
til at stimulere den internationale migration. 
Informationer om mulighederne i andre dele af 
verden er blevet mere tilgængelige, og rejseom-
kostningerne er faldet. Det skaber incitamenter 
til at rejse ud, hvad enten det er som veluddan-
nede eller lavt uddannede arbejdsmigranter, 
flygtninge, asylsøgere, eller med henblik på at 
opnå familiesammenføring. 

I vesten er der samtidig en stigende erkendel-
se af, at immigration er nødvendigt for at imø-
dekomme fremtidige behov på arbejdsmarke-
det, især i lyset af den såkaldte ’ældrebyrde’. 
Det betyder blandt andet, at restriktive immi-
grationspolitikker i stigende grad erstattes af 
mere åbne politikker og migration manage-
ment.

Den internationale migration rejser en lang 
række spørgsmål, blandt andet hvad angår om-
fanget og kriterierne for immigration, og hvor-
dan man skal håndtere den situation, at en sti-
gende del af befolkningen adskiller sig fra ma-
joriteten hvad angår forhold som etnicitet, kul-
tur og religion. Det er desuden spørgsmål, som 
forskningen kan bidrage til en kvalificeret stil-
lingtagen til. 

Der er i den forbindelse brug for empirisk 
forskning, der kortlægger konsekvenserne for 
både afsender og modtagerlande, herunder 
brain-drain, bevægelserne i migrationsstrøm-
mene, og på hvilke måder immigranter integre-
res på arbejdspladser, i skoler og i det politiske 
liv. Ligeledes er der brug for viden om de meka-
nismer, der fører til eksklusion og sågar radika-
lisering.

Forskningen kan derudover også bidrage til 
en kvalificering af debatten i forhold til en ræk-
ke af de normative problemstillinger som den 
hviler på. Det skorter således ikke på opfordrin-
ger til ’anstændighed’ eller en ’stram men fair’-
udlændingepolitik, men det præciseres sjæl-
dent, hvad vi her skal forstå ved anstændighed, 
eller hvad det er, der gør den stramme politik 

VIDENSKABET

»Det skorter ikke på 
opfordringer til ’an-
stændighed’ eller en 
’stram men fair’-ud-
lændingepolitik, 
men det præciseres 
sjældent, hvad vi 
her skal forstå ved 
anstændighed, eller 
hvad det er, der gør 
den stramme politik 
fair.«
Nils Holtug, leder af Center for Studier af 

Lighed og Multikulturalisme og lektor i  

filosofi, KU.

fair. Her kan overvejelser over, hvad liberale 
kerneværdier som frihed og lighed egentlig in-
debærer for udlændingepolitikken bidrage til 
en kvalificering.

Den magiske sammenhængskraft
I de senere år er ’sammenhængskraft’ blevet lidt 
af et buzzword i forhold til udlændingedebat-
ten, både i Danmark, EU og resten af den vestli-
ge verden. Tanken er groft sagt, at immigration 
udgør en potentiel trussel for den sociale lim, 
der binder borgerne i samfundet sammen. Sam-
menhængskraften er endvidere af samfundsfor-
skere blevet beskrevet som en forudsætning for 
en lang række politiske, sociale og personlige 
goder, herunder politisk deltagelse, lighed og 
social omfordeling, folkelig organisering, samt 
sociale relationer i lokalsamfundet. 

I Danmark er den høje grad af sammen-
hængskraft desuden blevet beskrevet som for-
udsætningen for det danske ’økonomiske mira-
kel’, hvor høje mindstelønninger og sociale 
ydelser kombineres med en høj konkurrenceev-
ne.

Præcis hvad sammenhængen er mellem di-
versitet og sammenhængskraft er imidlertid et 
særdeles omstridt spørgsmål. Nogle samfunds-
forskere, for eksempel den amerikanske polito-
log Robert Putnam, mener at kunne vise, at den 
stigende etniske diversitet har ført til lavere 
sammenhængskraft i det amerikanske sam-
fund, blandt andet i form af, at folk har fået 
mindre tillid til hinanden. 

Andre forskere har imidlertid argumenteret 
for, at det ikke er diversiteten i sig selv, der fø-
rer til mindre tillid, og at man under alle om-
stændigheder skal passe på med at overføre re-
sultater fra amerikanske undersøgelser på an-
dre lande, hvor race og diversitet har spillet en 
anden rolle, historisk set. Den sidste pointe un-
derbygges desuden i et nyt studie foretaget i 28 
europæiske lande, hvor forskere satte sig for at 
afprøve Putnams teser i Europa, men ikke kun-
ne finde tilsvarende sammenhænge her.

Et interessant aspekt af diskussionen af sam-
menhængskraft er, at den bruges som argu-
ment af stort set alle parter i den politiske de-
bat. Hvor nogle således ser immigration som en 
trussel mod de nationale værdier, der binder 
danskerne sammen, ser andre holdningen om, 

at alle borgere i landet skal dele disse værdier 
som noget, der i sig selv er med til at undergra-
ve sammenhængskraften, fordi det fører til eks-
klusion og marginalisering af minoriteter. 

Denne forskel i synet på, hvad der genererer 
sammenhængskraft afspejler sig desuden i en 
lang række konkrete politiske uenigheder, for 
eksempel angående muslimske tørklæder og 
burkaer på arbejdspladser og i det offentlige 
rum, kristendomsundervisning over for religi-
onsundervisning i skolerne, og kriterierne for at 
opnå statsborgerskab (herunder brugen af di-
verse test).

Disse uenigheder afspejler desuden på et me-
re principielt niveau forskellige syn på, hvilke 
former for fællesskab sammenhængskraften 
kan eller bør funderes i. De forskellige mulighe-
der kan her beskrives som et spektrum, med na-
tionale kulturelle værdier i den ene ende, og 
basale liberale friheds- og lighedsværdier i den 
anden. I modsætning til førstnævnte indebærer 
sidstnævnte ikke, at borgerne deler kulturelle 
værdier, men kun de mest basale politiske vær-
dier, der ligger til grund for det liberale demo-
krati.

KU og migrationsforskningen
Netop spørgsmålet om, hvordan man på det na-
tionale niveau tackler den stigende kulturelle 
diversitet er temaet for dette års internationale 
Metropolis-konference, der afholdes i Bella 
Centeret i København 14.-18. september. Kon-
ferencen, der er den største af sin art og typisk 
tiltrækker omkring 1.000 deltagere fra hele ver-
den, arrangeres i år af Akademiet for Migra- 
tionsstudier i Danmark (AMID) med støtte fra 
blandt andet Københavns Universitet. 

På konferencen mødes forskere, embeds-
mænd, NGOer og andre relevante aktører med 
henblik på at udvikle og udveksle policy-rele-
vant forskning om migration, samt facilitere an-
vendelsen af denne forskning af offentlige såvel 
som ikke-offentlige institutioner og organisatio-
ner.

Konferencen vil i år særligt fokusere på be-
tydningen af policies med hensyn til, hvad de 
samfundsmæssige konsekvenser af den interna-
tionale migration er, og på hvilke måder immi-
granter bidrager til de forskellige typer af sam-
fund som de migrerer til. Formålet er blandt 

Migration  
på dagsordenen
Udviste irakiske flygtninge, bandekrig og burkaer dominerer mediedebat-
ten i disse dage. Men hvad har forskningen at bidrage med til belysning  
af kulturel diversitet og den migration, der er årsag hertil? To store inter-
nationale konferencer går i dybden med en af vor tids store udfordringer
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andet at sikre en bedre forståelse af, hvilke be-
tingelser stater, kommuner mv. er underlagt - 
og hvilke muligheder de har - i udformningen 
af udlændingepolitikken, og på hvilke måder 
forskellige politikker tjener til at inkludere eller 
ekskludere immigranter og deres religiøse, kul-
turelle og etniske forskelligheder. Blandt ho-
vedtalerne er Christian Dustmann, Andrew 
Geddes, Nina Glick-Schiller og Orvar Löfgren.

Foruden Metropolis konferencen er der også 
mulighed for at stifte bekendtskab med migra-
tionsforskningen ved de seminarer, som løben-
de afholdes af Migrationsinitiativet på Køben-
havns Universitet. Endelig afholder Center for 
Studier af Lighed og Multikulturalisme 9.-12. 
september en international konference med tit-
len The Politics of Social Cohesion. Nogle af  
hovedtalerne er her Keith Banting, Christian 
Joppke og Eric Uslaner. Den kommende tid gi-
ver således rig lejlighed til at pleje sin interesse 
for migrationsforskningen. Og der er masser af 
muligheder for at øge sin viden om migratio-
nens betydning og konsekvenser.

 
Læs mere om Metropolis-konferencen på  
http://www.metropolis2009.org/. 
Læs mere om Migrationsintiativets arrangemen-
ter på http://migration.ku.dk/. 
Læs mere om Center for Studier af Lighed og Mul-
tikulturalismes konference om The Politics of So-
cial Cohesion på http://cesem.ku.dk/.

nils Holtug har blandt andet skrevet Persons, In-

terests and Justice (Oxford University Press, under 

udgivelse); Nationalism and Multiculturalism in a 

World of Immigration (Palgrave Macmillan 2009, 

red. sammen med Kasper Lippert-Rasmussen og 

Sune Lægaard); Lige muligheder for alle. Social 

arv, kultur og retfærdighed (Nyt fra samfundsvi-

denskaberne 2009, red. sammen med Kasper Lip-

pert-Rasmussen), samt Egalitarianism: New Essays 

on the Nature and Value of Equality (Clarendon 

Press 2006, red. sammen med Kasper Lippert-Ras-

mussen).

OPHØJeT sAmmenHÆngsKRAFT – I diskussionen om den såkaldte sammen-

hængskraft er det, ifølge Niels Holtug, interessant at se, hvordan den bruges som ar-

gument af stort set alle parter i den politiske debat. Hvor nogle således ser immigra-

tion som en trussel mod de nationale værdier, der binder danskerne sammen, ser an-

dre holdningen om, at alle borgere i landet skal dele disse værdier som noget, der i 

sig selv er med til at undergrave sammenhængskraften, fordi det fører til eksklusion 

og marginalisering af minoriteter.
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DHL-LØbeT

af Christoffer Zieler

»Det er forkasteligt,« råbte jeg 
på redaktionsmødet, »at Kø-
benhavns Universitet lader 
1.600 ansatte spilde en hel ar-
bejdsdag på at løbe rundt i 
Fælledparken og drikke øl!«

»Men DHL-løbet foregår ik-
ke i arbejdstiden,« sagde alle 
de andre.

»Hvad!?« sagde jeg vantro, 
og lagde mit regnskab over, 
hvad det kostede universitetet 
at klatte med 1.600 medarbej-
deres tid, til side.

»Forlanger KU at vi skal løbe 
rundt i parken, når vi har fuck-
ing fri!?«

et nyt liv med Deutsche 
Post
Det gør KU. DHL-løbet foregår 
om aftenen til ære for trans-
port- og logistikfirmaet DHL, 
der ejes af det tyske postvæsen.

DHL-løbet er blevet den årli-
ge mulighed, der gives alle de 
tykke (eller tynde) og blege 
(eller brune) kontormenne-
sker i hovedstadsområdet for 
at blive marginalt bedre men-
nesker ved at løbe fem kilome-
ter og fryse i hinandens sel-
skab i et langt telt. Køben-
havns Universitet bugner med 
folk, der arbejder på kontor, 
og derfor har stafetten en  
næsten uhyggelig tiltræknings-
kraft hele vejen op i de bu-
reaukratiske systemer.

Nervøse for at falde igen-
nem træner mange inden lø-
bet, hvorved de bliver grebet 
af løbefeber og lægger deres 
livsstil om og bliver 12 år æl-
dre, end de ellers ville være 
blevet. Det er en hård proces.

smerten skildret
DHL er med andre ord kræ-
vende, så vi er her ikke for at 
have det godt. Vi er her for at 
presse menneskekroppen til 

det ekstreme. Vi er her for at 
sejre!

Og vejret ægger sportsfolket 
til kamp; en kold silende regn 
under en rygerlungegrå him-
mel. Det svedtransporterende 
løbetrøjestof transporterer 
regnvandet ind på huden og 
køler kroppen ned, indtil man 
sitrer ulykkeligt ved startlinjen 
som en tynd skødehund i dyb 
sne.

Fotograf Lizette Kabré har 
fået besked på at skildre reg-
nen, kulden, skidtet der løber 
med tårerne ned over de for-
trukne ansigter.

Hun skruer reklamelinsen i 
og fylder lynhurtigt kameraet 
med leende mennesker, der 
drikker Thypilsnere og spiser 
økologisk kalvepølse og cho-
kolade og efter alt at dømme 
har det dejligt.

ensomheden på gruset
Startzonen: Fra et tårn iklædt 
gule presenninger gjalder for-

UDen sKO – I en uvejsom egn i et øde hjørne af Mexico 

lever Tarahumara-folket, som er i stand til at løbe i dagevis 

uden at få sportsskader. Ingen ved præcis hvorfor, men for-

fatteren til bogen ’Born to Run’, Christopher McDougall, 

hævder, at hemmeligheden består i at droppe de dyre 

kondisko. Spørgsmålet er, om KU er klar til at lytte? 

maninger over hele teltlejren: 
Ikke skubbe, træk til side, lad 
være at stå på gangbroerne, de 
falder måske sammen og kva-
ser løberne, drik rigeligt vand, 
gør plads for stafetten, når den 
ankommer …

Og det gør den, stafetten! 
Nu er der kun fodslagene mod 
grusbelægningen tilbage, den 
raspende vejrtrækning og Gre-
ve Kommunes kommunale 
kontorbagdele stramt om-
spændt af sort lycra at zigzag-
ge imellem.

Knasende grus, stakåndet 
prusten, kommunal lycra, zig-
zag, fodslag. Uanset hvor 
mange mennesker, der løber 
samtidig, er motionisten altid 
helt alene mod distancen ...

... så vi spoler frem til af-
tensmaden.

»Det var det, jeg synes var 
værst …« lyder det et sted i kø-
en til de økologiske kalvepøl-
ser, »… at man blev helt forpu-
stet.«

chz@adm.ku.dk
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1.600 ansatte på KU gav sig til at løbe rundt og rundt 
i Fælledparken. Fordi de ville blive bedre mennesker  
ved at presse menneskekroppen til det ekstreme.  
Og spise pølse

Kontorfolk blev højrøde,  og svedte
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Universitetsavisens fjerde mand i stafetten fangede et par 

KU-løbere umiddelbart efter, de havde krydset målstregen. 

Bemærk, hvordan ansigterne matcher den bordeaux løbe-

trøje.

steffen galster, specialestuderende, Zoologisk museum

Hvad synes du om ruten?

Den var meget god. Man kommer rundt i mange sving, og 

det går ikke så hurtigt.

Hvordan har du forberedt dig frem til løbet?

Jeg har ikke forberedt mig specielt. Jeg trænede i forvejen 

op til Eremitageløbet.

Hvad var forventningerne på holdet til dagens løb?

Vores mål var alene, at vi ville slå Biologisk Institut.

Heidi bisgaard, Institut for neurovidenskab og Farmakologi

Hvad synes du om ruten?

Det var rigtig hyggeligt, at man løb så meget inde mellem 

teltene i parken. Det gav en god stemning. Også selvom det 

regnede.

Hvordan har du forberedt dig frem til løbet?

Jeg kom hjem fra ferie i går, så det har vist mest været ferie-

formen, der har talt.

Hvad var forventningerne på holdet til dagens løb?

Vi har lavet et tøse-hold, så målet har udelukkende været at 

vise sammenhold. Tiden har ikke talt så meget.

Anne Lykke Poulsen, projektkoordinator, Institut for Idræt

Hvad synes du om ruten?

Fin. Jeg følte hurtigt, at jeg var inde ved mål. Det er dejligt 

at løbe på den første dag, så det ikke bliver så smattet, nu 

hvor det regner.

Hvordan har du forberedt dig frem til løbet?

Jeg har ikke forberedt mig specielt. Jeg løber til daglig.

Hvad var forventningerne på holdet til dagens løb?

På Idræt har vi fire hold, som bliver sat, så det er nogenlun-

de lige. Vi har diskuteret at lave et elitehold, nu vi er fra 

Idræt, men det bliver stemt ned hvert år.

martin milek nielsen, specialestuderende på Panum  

Instituttet

Hvad synes du om ruten?

Fantastisk! Jeg klarede mig bedre i år end sidste år, så det er 

gået over al forventning.

Hvordan har du forberedt dig frem til løbet?

Jeg må erkende, at jeg slet ikke har forberedt mig.

Hvad var forventningerne på holdet til dagens løb?

Da vi lavede holdet for et år siden, aftalte vi, at alle skulle 

ligge omkring de 20 minutter. Men da ingen har trænet si-

den, så lykkedes det ikke rigtig.

mahp@adm.ku.dk

Kontorfolk blev højrøde,  og svedte

ONLINENYT

uniavisen.dk

VOXPOP

Se flere billeder på uniavisen.dk
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PORTRÆT

VeDVARenDe  
eneRgIFORsKnIng

Af Mette Hjermind McCall,  

Silicon Valley

Heldigvis voksede Anders 
Handlos Grauslund op på lan-
det. Her kunne han uforstyrret 
afprøve sine hjemmelavede ra-
ketter med sprængstof, mens 
han gik og funderede over uni-
versets sammensætning.

    »Jeg var nok enhver foræl-
ders skræk. I al beskedenhed 
var alle mine prøvesprængnin-
ger nok lidt mere end bare den 
gennemsnitlige drengestreg,« 
griner Anders.

Han sidder lige nu på Uni-
versity of California Santa 
Cruz’ campus på NASAs re-
search center i Silicon Valley. 
Her er den 28-årige studeren-
de på besøg som et led i en 
dansk-californisk sommersko-
le i vedvarende energi, men 
fra 1. september 2009 bliver 
rumstationen og universitetet 
hans arbejdsplads i et par må-
neder frem. 

Vejen hertil er dog ikke gået 
gennem astrofysikken, men 
derimod biovidenskaben, som 
blev Anders’ uddannelsesvalg, 
da han startede på Køben-
havns Universitet (KU) og be-
gyndte at arbejde for enzym-
fabrikanten Novozymes som 
studentermedhjælper. 

Her kæmpede han sig op til 
at få ansvaret for at holde øje 
med forskningen inden for al-
ger. De små grønne planter 
har et stort olieindhold og der-
med et enormt potentiale som 
brændstof. Men det altover-
skyggende problem er at ud-
vinde olien og skalere produk-
tionen. Bedre enzymer til at 
nedbryde algernes cellevægge 
er et af de vigtige værktøjer i 
den proces.  

Fik benene slået væk
Novozymes sendte derfor An-
ders til Washington D.C. til en 
algekonference arrangeret af 
det amerikanske energimini-
sterium. Her mødte han pro-
fessor Jonathan Trent, hvis op-
læg i den grad slog benene 
væk under ham.

    »Trent viste fotos af vores 
blå planet set fra Mars og talte 
om jorden som et rumskib, 
hvis kurs vi mennesker alle er 

kaptajner for. Samtidig stille-
de han nogle meget skarpe og 
provokerende spørgsmål til 
olieselskaberne om, hvorfor de 
allokerede så latterligt små be-
løb til forskning i vedvarende 
energi,« fortæller Anders, som 
straks besluttede sig for at læ-
re professoren nærmere at 
kende.

Det viste sig, at den karis-
matiske professor i molekylær-
biologi arbejder både på UC 
Santa Cruz og på NASA, samt 
har tætte forbindelser til Lol-
land, som har underskrevet en 
klimaaftale med Santa Cruz. 
På Lolland var Trent en af 
drivkræfterne i en stor work-
shop for verdens førende alge-
forskere. Anders blev inviteret 
med til workshoppen i april og 
præsenterede Trent for sit spe-
ciale, der omhandler et enzy-
matisk katalysatorsystem til at 
omdanne algeolie til biodiesel 
og videre til flybrændstof – 
deraf opstod NASAs interesse. 

På rumstationen forskes der 
i øjeblikket i at skabe et 
’schweizerknivs-enzym’, hvor 
flere enzymer, som alle kan 
noget forskelligt, kreerer en 
synergi, der måske kan være 
nøglen til at åbne algecelle-
væggen og udvinde olien. Jo-
nathan Trent blev begejstret 
for Anders’ enzymforskning og 
har derfor inviteret ham med 
på NASA-projektet.

»Vi har allerede empirisk re-
searchmateriale, som jeg i 
samarbejde med Anders skal 
bygge videre på. Det er hans 
generation, som kommer til at 
arve klimaudfordringerne, så 
det er opløftende at se en ung 
forsker som ham være så pro-
aktiv,« siger professoren, der 
også underviser på den dansk-
californiske sommerskole Lo-
Cal RE, som han betragter som 
en god introduktion til det ca-
liforniske clean tech-landskab.

Dansk vanetænkning
Anders fortæller, at LoCal RE 
på mange måder har været en 
øjenåbner.

»Vi har besøgt en lang række 
læreanstalter og virksomhe-
der. Nogle har virkelig været 
helt ude på overdrevet af, 
hvad der er muligt,« siger den 
kommende NASA-medarbej-
der og beretter om et besøg på 
det berømte Lawrence Liver-

more National Laboratory.
 »Helt alvorligt, så stod jeg 

med en tåre i øjet. På laborato-
riet arbejder en gruppe på at 
koble hydrogenisotoper sam-
men og udvinde energi ved fu-
sion. Hvis det lykkes, kan de få 
samme mængde energi ud af 
35 liter vand, som der er på en 
hel supertanker med olie. Den 
type forskning repræsenterer 
da det bedste, et menneske 
kan give sig i kast med,« siger 
han og mener, at den attitude 
også skinner igennem i de ind-
ledende diskussioner, han har 
haft med sine kommende kol-
leger på NASA-projektet.

    »Her er så mange flere 
ressourcer til rådighed, at man 
virkelig tør satse på visionær 
forskning. Samtidig er der og-
så en langt større åbenhed 
over for at dele sine forsk-
ningsresultater med andre,« 
siger han og bringer et kontro-
versielt emne på bane.

    »Derhjemme er man så 
bange for idétyveri og alt for 
bundet af vanetænkning. Man-

ge studerende fra Bioviden-
skab stræber kun efter at få en 
ph.d. og arbejde videre på uni-
versitetet. De bliver utroligt 
provokerede, når jeg for sjov 
siger, at jeg vil ud og tjene 
nogle penge og anvende min 
forskning. Det er en skam, at 
det at være lønmodtager inden 
for universitetssystemet stadig 
anses som det ”fineste”,« me-
ner han.

er luftskibe løsningen?
På sommerskolen arbejder de 
30 studerende sammen i grup-
per på tværs af fag og grænser. 
Anders’ gruppe arbejder med 
luftskibe, som de også fik mu-
lighed for at studere på tæt 
hold under skolens besøg på 
NASAs research center.

    »Det er endnu et eksempel 
på tankegangen herovre. En af 
amerikanerne i gruppen fore-
slog at sætte luftskibe ind som 
en løsning på trafikproblemer-
ne i Los Angeles. Sådan en 
vanvittig idé tror jeg aldrig en 
dansk studerende ville turde 

præsentere andre for. Da vi 
regnede på det, viste det sig 
ikke at være økonomisk bære-
dygtigt, men det åbnede op for 
andre idéer, som for eksempel 
at bruge luftskibene til at 
transportere byggemateriale. 
Men så langt var vi aldrig nået, 
hvis ikke vi havde givet os selv 
lov til at tænke lidt vildt først,« 
fortæller Anders og vender til-
bage til algeforskningens per-
spektiver.

    »Måske ender vi ikke med 
at redde verdens energiforsy-
ning med et nyt superenzym. 
Men vi er nødt til at prøve. 
Måske kan enzymerne i stedet 
bruges til at forbedre vaske-
pulver. Man må ikke glemme, 
at månelandingen også med-
førte opfindelser som teflonbe-
lægningen på stegepander,« 
smiler han.

energifyldt sommerskole
Danmark og Californien har 
begge været pionerer inden for 
vedvarende energiløsninger 
og har nu oprettet sommersko-

len LoCal RE for danske og ca-
liforniske studerende baseret 
på det tætte samarbejde, der i 
dag findes mellem Lolland 
Kommune og Santa Cruz by. 
Skolen startede sidste sommer 
i Danmark med ophold på 
RUC, DTU og Lolland. 
 I år har skolen base på UC 
Santa Cruz og tager eleverne 
rundt på toneangivende virk-
somheder og læreanstalter, 
hvor de får indblik i både de 
politiske og teknologiske ud-
viklinger inden for bæredygtig 
energi. De 30 deltagere kom-
mer fra vidt forskellige bag-
grunde og arbejder interdisci-
plinært med projektarbejde. 
Årets sommerskole er arrange-
ret af Innovation Center Den-
mark i Silicon Valley, Baltic 
Sea Solutions, UC Santa Cruz, 
UC Davis, UC Merced, DTU, 
Aarhus Universitet og Køben-
havns Universitet.

Læs mere på: www.Local-re.org.

Alger er vejen  
til NASA
Som barn affyrede han raketter fra sine forældres baghave – som  
voksen forsøger han at udvinde brændstof fra alger til brug i flymoto-
rer. For Anders Handlos Grauslund har det været en barnedrøm at 
komme til NASA. I efteråret går drømmen i opfyldelse 

gÅ PÅ mOD – Interessen for 

den unge studerendes projekt 

opstod under hjemlige strøg. 

Da verdens førende algeforske-

re forsamledes på Lolland, var 

Anders Handlos Grauslund hur-

tig til at kaste sin idé på bordet. 

I dag befinder han sig hos NASA 

i Californien.
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Communicating europe?
FOREDRAG – Som en del af EURECO’s foredrags-

række ‘7 Challenges to Europe’ forelæser lektor 

Mark Ørsten, RUC, om medier og Europa

Tid: 15/9 kl. 10-12

Sted: Alexandersalen, Bispetorv Annekset 

Arr.: EURECO, www.jura.ku.dk/Forskning/kalen-

der

Immigration and Integration 
Policies
GUEST LECTURE – By professor Loobuyck Pa-

trick from Antwerpen. The lecture focuses on 

the situation in Belgium and Flanders

Tid: 10/9 kl. 15-17 

Sted: Afdeling for Religionshistorie, lok. 0.26

Arr.: Institut for Tværkulturelle og Regionale 

Studier

Reading mark – Where four 
stories meet
TILTRÆDELSESFORELÆSNING – Ved MSO 

professor Heike Omerzu. Reception efter fore-

læsningen 

Tid: 11/9 kl. 14.15-16

Sted: Det Teologiske Fakultet, aud. 7

Arr.: Det Teologiske Fakultet 

Herremandsleding og  
bondeleding
FROKOSTMØDE – Er du interesseret i middelal-

deren? Så tag din madpakke med og hør Niels 

Lund, KU, fortælle om dansk ledingsforskning, 

mens du fordøjer frokosten

Tid: 14/9 kl. 12-13.15 

Sted: KUA, lok. 16.1.32

Arr.: Centret for Europæiske Middelalderstudier  

10.-11. september 14. september 15. september

KALENDER

BOLIGER STILLINGER

bolig søges

storkøbenhavn
Periode: Fra d. 1/11-09 eller 1/1-

10 til 30/9-10.

Størrelse: Værelse, adgang til 

køkken/bad.

Lejer: Mandlig ph.d.-studeren- 

de, Kina.

Kontakt: M. Treiman, tlf. 5120 

1601, e-mail: M.Treiman@mfi.

ku.dk.

Copenhagen 
Professor is looking for an 

apartment to rent from January 

2010, best in the city of Copen-

hagen (2200, 2100 or others  

nearby). The renting period 

should be 2-3 years, maybe 

even longer. Furnished or un-

furnished. 

Rent: 5.000-9.000 kr. per month. 

Contact: Izabela.bilinska@bric.

ku.dk

bolig udlejes

Copenhagen V 
Period: 1-2 year from late Sep-

tember. 

Size: Apartment, 3 rooms, 60 

sqm. 

Equipment: Fully furnished, In-

ternet, laundry. 

Tenant: Non-smoker, no pets. 

Rent: 7.000 kr. per month excl. 

utilities. 

Deposit: 3.000 kr. 

Contact: Tel. 26 211 522, e-mail: 

ks_h_7@hotmail.com.

Copenhagen City
Period: From 1/10-09. 

Size: 40 sqm., 1 room. 

Equipment: Furnished, TV, In-

ternet, access to balcony. 

Rent: 5.500 all incl. 

Deposit: 3 months rent. 

Tenant: Non-smoker, guest re-

searcher or the like. 

Contact: e-mail: jettehovmand@

hotmail.com. 

Valby 
Period: From 13/10-2009 to 1/2-

2010. 

Size: Two storey apartment in 

villa with garden, 4 1/2 rooms, 

120 sqm. 

Equipment: Furnished, Internet, 

cable TV. 

Rent: 10.000 kr. incl. heating/

electricity. 

Tenant: For visiting academics, 

child-friendly place, non-smo-

kers, no pets.

Contact: Tel. 2243 0942, e-mail: 

kar@life.ku.dk.

 

nørrebro 
Størrelse: Værelse hos omgæn-

gelig fyr, 18 kvm.

Udstyr: Møbleret, adgang til 

bad & køkken/alrum (her må 

der ryges).

Husleje: 3.500 kr. pr. md. inkl. 

forbrug, vaskemaskine, tørre-

tumbler & trådløst internet. 

Lejer: Mandlig lejer foretræk-

kes. Gerne udlænding. 

Kontakt: Tlf. 6130 1530, e-mail: 

peter.dammottesen@gmail.

com. 

Lejlighed mellem søerne og 
sct. Hans Torv 
Fuldt møbleret lejlighed på 110 

kvm. Læssøesgade 18 b st. Kbh. 

N. Beliggende 150 m. fra Panum 

Instituttet – udlejes fra 1. nov.-

09 til 1. april-10. Pris kr. 8.500,- 

pr. md. + 2 mdrs. depositum. 

Kontakt: Kirsten Dreyer, e-mail: 

kirdreyer@mail.dk, tlf. 3536 

8608,  mobil 2370 7408.

VIP-stilinger

sundhedsvidenskab

Associate Professorship in 
Prosthodontics
Applications are invited for a 

permanent position as associate 

professor, alternatively assistant 

professor (limited to 4 years), at 

the Department of Oral Rehabi-

litation to commence as soon as 

possible. 

Full announcement: Applica- 

tions cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/stillin-

ger or contact the Faculty, tel. 

3532 7106.

Application deadline: 9/10-09, 

at 14 noon.

Associate Professorship in 
Dental materials
Applications are invited for a 

permanent position as associate 

professor, alternatively assistant 

professor (limited to 4 years), at 

the Department of Dental Ma-

terials to commence as soon as 

possible. 

Full announcement: Applica- 

tions cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/stillin-

ger or contact the Faculty, tel. 

3532 7106.

Application deadline: 9/10-09, 

at 14 noon.

Humaniora

Associate professor at the 
LAnCHART Centre
A temporary position as associa-

te professor within the field of 

the sociolinguistics of spoken 

Danish is open at the Danish 

National Research Foundation 

Centre. The position as associa-
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Europæisk oFFENTLiGHED – Her ses den franske finansminister Christine 

Lagarde på vej til Eu-møde i Bruxelles.

KORT NYT

Hjælp til studiestartere

STUDIETEKNIK – De nye studerende mødes ikke kun af rusarrangementer og ølsta-

fetter, når de starter på universitetet i år. Pædagogisk Center ved Samfundsviden-

skab, KU, har i samarbejde med Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, SDU, lavet 

tolv filmvejledninger med tips og gode råd til, hvordan man som ny studerende 

håndterer et travlt studieliv. 

 Filmene giver på få minutter en introduktion til forskellige studietekniske emner 

så som skimning, intensiv læsning, notatskrivning, studiegrupper, aktiv deltagelse i 

undervisning og den gode studiedag. Projektet skal hjælpe med til at gøre de nye 

studerende til bedre studerende. Alle uanset undervisningsniveau kan have gavn af 

at kigge med, selv om projektet henvender sig særligt til nye førsteårsstuderende. 

klik ind på www.samf.ku.dk/studieteknik og se videoerne.

gastronomisk hverdagskost 

MAD & SU – Studiestart handler om mere end forelæsninger, pensum og læsegrup-

per. De fleste skal lære at klare sig på et lille budget; herunder også et lille madbud-

get. Alumneforeningen Kubulus vil gerne sætte kog i den kulinariske del af studieli-

vet og inviterer derfor til et gasblusforedrag med kokkeduoen, Smagsdommerne. 

Smagsdommerne arbejder ud fra devisen om at ”alle retter kan smage fantastisk” – 

selv lavet på dåsetun og flåede tomater. 

 Ved arrangementet formidler de ny viden om umami, god og dårlig smag, tips og 

værktøjer til køkkenarbejdet og ideer til hvordan man selv kan lave velsmagende 

hverdagsmad. Der bliver selvfølgelig også lejlighed til at smage på maden – direkte 

fra gasblusset. Arrangementet finder sted d. 22. september 2009.

se mere på www.kubulus.ku.dk.
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KALENDER

15.-16. september 17. september 18. september 21.-22. september

gå på biblioteket
INTRODUKTION – Kom og hør om Det Hu-

manistiske Fakultetsbiblioteks faciliteter. Ar-

rangementet er gratis

Tid: 15/9 kl. 14.15-15

Sted: Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, 1. 

sal, undervisningslokalet 

Arr.: KUBIS, læs mere på www.kb.dk/da/kub/

kurser. Tilmeldingsfrist d. 11/9 til kursus@kb.

dk

The roots of epic and  
tragedy 
BLOKSEMINAR – 3-day seminar about the 

Near Eastern component in literary genres of 

antiquity with guest lecture by Mary Bachvar-

ova, Willamette University

Tid: 16-18/9

Sted: KUA

Arr.: Roots of Europe, www.rootsofeurope.

ku.dk/kalender

Reference manager for  
begyndere
HELDAGSKURSUS – Bliv en haj til Reference Ma-

nager til Windows version 12. Kurset koster 1.300 

kr. 

Tid: 17/9 kl. 9.15-16

Sted: Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fa-

kultetsbibliotek, kursuscenteret 

Arr.: KUBIS, læs mere på www.kb.dk/da/kub/kur-

ser. Tilmeldingsfrist d. 10/9 til kursus@kb.dk

Vi blander det
FOREDRAG – Ph.d.-stipendiat Janus Møller, KU, 

forelæser under titlen ”Vi blander det – en læng-

deundersøgelse af polysproget interaktion et sted 

i Køge” 

Tid: 17/9 kl. 19.30

Sted: Nye KUA, bygn. 27.0.09

Arr.: Selskab for Nordisk Filologi, www.sel- 

skabfornordiskfilologi.dk

Islam og europæisk  
litteratur
SEMINAR – Under titlen ”East/West: The Circula-

tion of Narratives” vil professor Aboubakr Chraï-

bi, lektor Richard van Leeuwen og professor Frie-

derike Pannewick gæsteforelæse

Tid: 18/9 kl. 13-17

Sted: Nye KUA, lok. 21.1.47

Arr.: Forskningsprojektet Islam og Europæisk Lit-

teratur, Afd. for Litteraturvidenskab, KU

Logik til videnskab og  
hverdag
TILTRÆDELSESFORELÆSNING – Ved professor 

Vincent F. Hendricks

Tid: 18/9 kl. 15-17

Sted: KUA, 21.0.54, Multisalen

Arr.: Institut for Medier, Erkendelse og Formid-

ling, www.mef.ku.dk/kalender

gå på biblioteket
INTRODUKTION – Kom og hør om Det Hu-

manistiske Fakultetsbiblioteks faciliteter. Ar-

rangementet er gratis

Tid: 21/9 kl. 11.15-12

Sted: Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, 1. 

sal, undervisningslokalet   

Arr.: KUBIS, læs mere på www.kb.dk/da/kub/

kurser. Tilmeldingsfrist 18/9 til kursus@kb.dk

Pubmed for 
ph.d.-studerende
KURSUS – Litteratursøgning i den medicinske 

database PubMed/MEDLINE. Kurset er gratis 

for ph.d.-studerende fra Sund ved skriftlig til-

melding til ph.d.-sekretariatet. 

Ph.d.-studerende fra andre fakulteter skal be-

tale 1.300 kr.

Tid: 22/9 kl. 9.15-16.15

Sted: Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige 

Fakultetsbibliotek, Kursuscenteret

Arr.: KUBIS, læs mere på www.kb.dk/da/kub/

kurser. Tilmeldingsfrist 15/9 til kursus@kb.dk 

Ph.d.-forsvar

sundhedsvidenskab

mette Juhl  
Titel: Physical Exercise and Re-

productive Outcomes.

Tid: 11/9-09, kl. 14.

Sted: Institut for Folkesund-

hedsvidenskab, 1. sal, Store Mø-

delokale. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: mju@si-folke-

sundhed.dk. 

Christina Jacobsen
Titel: Cranial fraeture caused by 

blunt trauma. Characterization 

of a medico-legal material and 

assessment of post-mortem 

Computed Tornography. 

Tid: 18/9-09, kl. 13.

Sted: Rigshospitalet, Teilumbyg-

ningen, Auditorium A.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: Christina.Jacob-

sen@forensic.ku.dk.

  

Kristine buchholtz
Titel: Prognostic factors of kid-

ney function and gentamicin’ 

nephrotoxic effect in patients 

with infective endocarditis. Pro-

spective observational cohort 

studies and a clinically con- 

trolled randomized trial.

Tid: 18/9-09, kl. 14.

Sted: Gentofte Hospital, Audi-

toriet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: krisbuch@

gmail.com.

Hans Rasmussen  
Titel: Imaging Serotonin 2A Re-

ceptors in Schizophrenia Pa-

tients Before and After First 

Antipsychotic Treatment.

Tid: 18/9-09, kl. 14.

Sted: Glostrup Hospital, Audito-

rium A.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: hans@cnsr.dk. 

Disputatsforsvar

Teologi

Joshua A. sabih
Titel: A Critical Edition and Lin-

guistic Analysis of The Judaeo-

Arabic Translation of Japheth 

Ibn Ali of the Book of Jeremiah 

including the Hebrew Text in 

Arabic Script: Medieval Middle 

Arabic as Scriptolect.

Tid: 24/9-09, kl. 13.

Sted: Annexauditorium A, Stu-

diestræde 6. 

Opponenter ex officio: Prof.  

Geoffrey Khan, Cambridge Uni-

versity, og prof. emeritus Tho-

mas L. Thompson, KU.

Opponenter ex auditorio: Kan 

melde sig til dekanen før for-

svaret eller senest i pausen un-

der forsvarshandlingen.

sundhedsvidenskab

Ulrik Pedersen-bjergaard
Titel: Severe hypoglycaemia in 

type 1 diabetes: Impact of the 

renin-angiotensin system and 

other risk factors.

Tid: 25/9-09, kl. 14.

Sted: Hillerød Hospital, audito-

riet.

Officielle opponenter: Prof., 

dr.med. Jens Sandahl Christian-

sen og prof., overlæge, dr.med. 

Sten Madsbad.

Opponenter ex auditorio: Kan 

melde sig til forsvarslederen,

prof., overlæge, dr.med. Henrik 

B. Mortensen på e-mail: hbmo@

glo.regionh.dk.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: ulpebj@hih.re-

gionh.dk. Indstillingen kan kø-

bes ved skriftlig henvendelse til 

Fakultetskontoret.

STØTTE

Legater

Inge Lehmanns Legat af 
1983
Legatet tildeles forskere på 

ph.d.-niveau inden for (1) geo-

fysik eller (2) empirisk psykolo-

gi. Ansøgningen skal omhandle 

et projekt, der specifikt kan ud-

føres ved et udlandsophold. 

Læs flere detaljer på www.roya-

lacademy.dk., hvor også et an-

søgningsskema kan hentes.  

Ansøgningsfrist: 1/10-09. 

Kontakt: Det Kgl. Danske Vi-

denskabernes Selskab, H.C. An-

dersens Boulevard 35, 1553 Kø-

benhavn V. Tlf. 3343 5300, e-

mail: KDVS@royalacademy.dk.

 

FORSVARte professor will be filled for 

the period 1/2-10-30/4-13. If the 

centre is prolonged beyond 

April 2013, it is possible to pro-

long the appointment of the as-

sociate professor till the end of 

January 2015.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

el. kontakt Mette Christensen, 

tlf. 3532 8087, e-mail: mec@

hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 30/9-09, kl. 12.

Lektorat i dansk talesprogs 
grammatik
Ved Danmarks Grundforsk-

ningsfonds Center for Socioling-

vistiske Sprogforandringsstudier 

er en stilling som lektor ledig til 

besættelse fra d. 1/1-10 eller 

snarest derefter.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

el. kontakt Mette Christensen, 

tlf. 3532 8087, e-mail: mec@

hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 30/9-09, kl. 12.

naturvidenskab

Postdoctoral Research Posi-
tion 
The Experimental High Energy 

Particle Physics Group at the 

Niels Bohr Institute invites ap-

plications for a postdoctoral re-

search position in the ATLAS ex-

periment, starting November 

1st, 2009. The successful appli-

cant will participate in the task 

of analyzing the first data from 

the LHC at CERN. The post.doc 

position is for two years, with 

possibility of extension. The ap-

plicant must have completed a 

PhD degree in particle physics 

and be interested in joining the 

tau physics activities in our 

group and, at wish, teaching 

and supervision of students.

Full announcement: Applica- 

tions cannot be based on this 

extract. See www.cerncourier.

com/cws/job/J000004298. 

Application deadline: 21/9-09

biovidenskab

Professor in Food structure 
engineering
The Department of Food Sci- 

ence wishes to appoint a pro-

fessor with special responsibili-

ties from 1/4-10 or as soon as 

possible thereafter. The profes-

sorship is limited to a five-year 

period, with the possibility of a 

three-year extension. On the ex-

piry of the professorship period, 

the appointee is ensured 

employment and remuneration 

as an associate professor. The 

applicant should have qualifica-

tions within one or more of the 

following areas: Design of food 

structures using approaches 

such as imaging incl. microsco-

py, rheology, scattering, nano-

technology, sensory science, 

materials science, and computer 

modelling and simulation; and 

structure formation, stabilizati-

on and degradation in food sy-

stems such as emulsions, gels, 

extruded products, dispersions/

mixtures and foams.

Full announcement: Applica- 

tions cannot be based on this 

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

Application deadline: 12/10-09, 

at 12 noon.

TAP-stillinger

sekretær 
BRIC søger en kompetent og 

engageret sekretær. Ud over at 

være sekretær for centrets di-

rektør, omfatter opgaverne 

blandt andet bestilling af rejser, 

lettere personaleadministration, 

indkøb af kontorartikler samt 

ad hoc sekretariatsopgaver. Du 

er sandsynligvis kontoruddan-

net og kan begå dig på engelsk, 

mundtligt og skriftligt. Vi tilby-

der et job med faglige og per-

sonlige udfordringer, gode kol-

leger og en uhøjtidelig om-

gangstone. Miljøet på BRIC er 

ungt, internationalt og med 

forskningen i højsædet. Stillin-

gen er for tre år og på fuld tid. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger/

tap 

Ansøgningsfrist: 18/9-09, kl. 12.
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gistics and transfer?

Tid: 2/10-09, kl. 14.

Sted: Rigshospitalet, Auditori-

um 93.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: rikkemeisler@

hotmail.com.

biovidenskab

msc moeko saito-Jensen
Titel: Intended and Unintended 

Consequences of Community 

Based Natural Resource Ma-

nagement Projects. A case study 

of World Bank funded forestry 

projects in Andhra Pradesh, In-

dia

Tid: 18/9-09, kl. 13.

Sted: Lecture Hall 1-01, Bülows-

vej 17.  

Cand.scient. Tina birk
Titel: Survival and Stress Re-

sponse of Campylobacter jejuni 

upon Acid Exposure.

Tid: 18/9-09, kl. 13.

Sted: Lecture Hall 3-12, Thor-

valdsensvej 40. 

 

Jeanette Lykke
Titel: Possible Role of Trefoil 

Factor 3 (TFF3) in Growth and 

Function of the Endocrine Pan-

creas.

Tid: 18/9-09, kl. 15.

Sted: Panum Instituttet, Dam 

Auditoriet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: jelykke@sund.

ku.dk.  

Christian enevold  
Titel: The Innate Immune Sy-

stem in Multiple Sclerosis – Ge-

netic and Functional Analyses 

of Pattern Recognition Recep-

tors.

Tid: 21/9-09, kl. 14.

Sted: Rigshospitalet, Teilum B, 

Auditoriet. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: chrej@yahoo.

dk.  

Lise Wegner  
Titel: The potential roles of 

PCK1, TCF7L2 and LMNA in the 

pathogenesis type 2 diabetes 

and related metabolic pheno-

types. Experimental focus on 

the impact of genetic variation 

and gene expression.

Tid: 21/9-09, kl. 14.

Sted: Hagedorn Research Insti-

tute, Hagedorn Auditoriet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: lwgn@ha-

gedorn.dk.  

Anders Rinnov nielsen  
Titel: Interleukin-15 in human 

skeletal muscle.

Tid: 28/9-09, kl. 14.

Sted: Panum Instituttet, Dam 

Auditoriet. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: rinnov@gmail.

com.  

Rikke T. meisler Jørgensen  
Titel: Outcome after major trau-

ma. Is it possible to optimise lo-

new Landscapes of Labour  
migrations
SEMINAR – Med oplæg af lektor Pauline Gar-

diner Barber, Dalhousie University, Canada og 

vid. ass. Nana Wesley Hansen, KU. Ulla Berg, 

Rutgers University, New Jersey, er kommenta-

tor 

Tid: 22/9 kl. 13.15-16

Sted: CSS, Institut for Antropologi, lok. 18.1.08

Arr.: Migrationsinitiativet. Mere info og til-

melding på www.migration.ku.dk

Origins of Human  
Communication
FORELÆSNING – Michael Tomasello, Max 

Planck Institute for Evolutionary Anthropolo-

gy, lectures about the pointing gesture as an 

immediate precursor to human language 

Tid: 23/9 kl. 13.15-15 

Sted: KUA, Njalsgade 120, lok. 22.0.11 

Arr.: Center for Subjectivity Research, www.

cfs.ku.dk 

Islam Lecture series
GÆSTEFORELÆSNING – Som en del af efter-

årets forelæsningsrække om islam holder profes-

sor, dr., Annelies Moors, University of Amster-

dam, oplæg med titlen “Islamic Fashion: Ethics, 

Aesthetics and Creative Consumption”

Tid: 23/9 kl. 15-17

Sted: Nye KUA, bygn. 27, lok. 27.0.09

Arr.: KU’s islamsatsning, CEIT & CNIO, www.islam.

ku.dk 

Kropslig eksistens 
FOREDRAG – Anders Thingmand Henriksen 

diskuterer den eksistentielle psykologis mang-

lende tematisering af hjertet – et banalt eller 

overset fænomen?  

Tid: 23/9 kl. 19-21

Sted: CSS, lok. 1.1.18

Arr.: Forum for Eksistentiel Psykologi og Tera-

pi, entre for ikke-medlemmer

P
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Lejebolig 
2, 3 og 4-vær. 
fra 8.400,-

• 3 mdr. depositum
• Husdyr tilladt efter aftale
• Lejlighederne er klar til indfl ytning
• Ubegrænset lejekontrakt

Åbent hus
søndag kl. 12:00-13:00 og 15:30-17:00
onsdag og torsdag  kl. 16:00-17:00 
Besøg os i vores fl otte prøvebolig på Gråspurvevej 25, 2.sal 
og få et indtryk af den kommende oase midt i byen. 

Se video og ledige boliger på www.hulgaardshave.dk

 

Nørrebrogade 230, 2200 København N
Tlf.: 35 86 02 04

Bo i Hulgaards Have
        - midt i Nordvest´s nye bypark

LAEISZHALLE - Musikhalle Hamburg

YUL ANDERSON
Den Amerikanske Pianist blander Gospel Blues med Europæisk Klassisk Improvisation

www.YulAnderson.com
 SOLO  PIANO Special Student Discount Price

E-Mail: Helle@TubeSurround.com
Or Call: 31252593 / 50263402

YUL ANDERSON
Fre. 2. og Lør. 3. Oktober 2009 - Kl. 19:30 og 21:30 Dronningesalen, Den Sorte Diamant (BilletNET.dk)
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Reference manager for 
ph.d.’er
KURSUS – Lær programmet Reference Mana-

ger til Windows version 12 at kende. Kurset er 

gratis for ph.d.-studerende fra Sund ved skrift-

lig tilmelding til ph.d.-sekretariatet. Ph.d.-stu-

derende fra andre fakulteter skal betale 1.300 

kr.

Tid: 24/9 kl. 9.15-16.15

Sted: Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige 

Fakultetsbibliotek, kursuscenteret

Arr.: KUBIS, læs mere på www.kb.dk/da/kub/

kurser. Tilmeldingsfrist d. 17/9 til kursus@kb.

dk

et stykke med bart
HERTOFT-EFTERMIDDDAGE – Nicolas Barbano 

ser tilbage på 40 år med pornografi i Danmark

Tid: 24/9 kl. 16-18 

Sted: Rigshospitalet, Psykiatrisk auditorium 

Arr.: Sex & Samfund og Dansk Forening for Kli-

nisk Sexologi

Kvalitet i ph.d.-uddannelsen 
TEMADAG – Kom og deltag i debatten med 

eksperterne, når Sund’s ph.d.-skole holder te-

madag om karrierefremmende initiativer, den 

gode vejleder og europæiske standarder for 

ph.d.-uddannelse

Tid: 25/9 kl. 9-17

Sted: Panum Instituttet, Hannover Auditoriet

Arr.: Copenhagen Graduate School of Health 

Sciences. Læs mere på www.sundphd.ku.dk/

temadag

Tiltrædelser

Lotte Rienecker
NY FORMAND – Dansk Universitetspædagogisk 

Netværk har fået ny formand. Cand.psych., Lotte 

Rienecker, centerleder for Akademisk Skrivecen-

ter ved Det Humanistiske Fakultet, KU, afløser 

Thomas Harboe på posten. Lotte Rienecker har 

arbejdet med universitetspædagogik i mange år. 

Hendes kerneinteresser er skriftlighed på de vide-

regående uddannelser, vejledning og feedback 

på alt fra skriftlige opgaver fra førsteårsstuderen-

de til ph.d.-afhandlinger. Som formand er det 

hendes opgave at fremme kommunikation om 

universitetspædagogik indadtil og udadtil på uni-

versitetet, i en tid hvor masseuniversitetet og 

overgangsproblemerne fra de gymnasiale uddan-

nelser kræver pædagogisk og didaktisk nytænk-

ning af universiteterne.

Jacob graff nielsen
JURA – Docent, ph.d. Jacob Graff Nielsen er pr. 1. 

september 2009 udpeget som forskningsleder ved 

Det Juridiske Fakultet, KU. I sin forskning har han 

arbejdet med et bredt udsnit af skatterettens teo-

retiske og retspolitiske problemstillinger. Hans 

aktuelle forskningsinteresser knytter sig særligt 

til dansk pensionsbeskatning i et internationalt 

perspektiv, dobbeltbeskatningsoverenskomster-

nes betydning i EU, samt skatte- og afgiftsmæssi-

ge hjemmelsspørgsmål. Som forskningsleder bli-

ver Jacob Graff Nielsen en del af fakultetets øver-

ste ledelse og får dermed ansvar for, i samarbejde 

med fakultetets øvrige ledelse, at fremme forsk-

ning, uddannelse og formidling på Jura. 

NAVNE

berlin venter på dig 

FERIEFONDEN – København Universitets feriefond har erhvervet sig en ny lejlighed 

til udlejning. Berlinerlejligheden ligger centralt placeret i Prenzlauer Berg i den østli-

ge del af Berlin. Kvarteret har et rigt udvalg af hyggelige restauranter/caféer, små 

designerbutikker og dagligvarer. 

 Lejligheden ligger på 1. sal, er på 60 kvm. og består af to værelser + køkken og 

bad. Stue med dobbeltsovesofa og et soveværelse med dobbeltseng. Der er separat 

køkken med spiseplads til fire personer. Lejligheden er nyistandsat og meget velud-

styret. Prisen for en uges ophold er 2.500 kroner inklusiv slutrengøring og linned-

pakke til to personer. 

Læs mere på www.ferie.ku.dk  

Feriefondens huse: Julen 2009 og forår 2010

LODTRÆKNING – Som ansat ved KU har du muligheden for at leje et feriehus gen-

nem Feriefonden. Feriefonden har 20 feriefaciliteter placeret i naturskønne områder 

i Danmark og Sverige eller i europæiske storbyer. Ferieboligerne fordeles efter lod-

trækning. 

 Ansøgningsperiode: 15. september til 1. oktober 2009. Alle der har deltaget i lod-

trækningen vil modtage besked om resultatet senest den 5. oktober 2009.

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

KORT NYT

BAr’ BArBANo – Danmark var det første land i verden til at ophæve voksencensu-

ren og frigive pornografien. Nicolas Barbano fortæller i den anledning om pornoens 

historie. Fra den sanselige del af vores åndsliv blev gemt væk bag låste døre omkring 

1800 til legaliseringen sidst i 1960’erne. Det bliver en ublufærdig og informativ hyl-

dest til elskovslegens billedkunst ledsaget af saftige illustrationer og filmklip. Der 

trækkes en tråd frem til vor egen tids dobbeltmoralske nypuritanisme, som side om 

side med internettets orgastiske eksplosion af udbud og variation, udfordrer vores 

forståelse af, hvad pornografi egentlig er – og hvordan den indgår i vores liv. på bil-

ledet ses et klip fra en af de legendariske sengekantsfilm ’Mazurka på sengekanten’.FO
T

O
: 
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Facitliste:
A)  sara: Lost, fitness, pailletjakke, Muligheden af en ø.
B)  mette: Prison Break, klatring, halskæder, Mænd der hader kvinder.
C)  Katja: Dr. 90210, spinning, armbånd, Drageløberen.
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A Century of european Islam
FORELÆSNING – Isa Blumi, Georgia State 

University, gæsteforelæser under titlen ‘Tran-

sitional Dynamics in Europe Compared: A Cen-

tury of European Islam’

Tid: 28/9 kl. 13-15

Sted: Nye KUA, lok. 27.0.09 

Arr.: Afd. for Religionshistorie

Vil du se det elektroforese-apparat, som 
udløste en nobelpris i 1948? så slå et 
smut forbi Panum Instituttet, hvor en ny 
udstilling guider dig gennem højdepunk-
terne i den biomedicinske kulturarv

Med ‘Primary Substances: Treasures from the 
History of Protein Research’ sætter Medicinsk 
Museion fokus på proteinforskningen gennem 
de sidste to århundreder. Udstillingen er bygget 
op omkring unikke, historiske objekter fra mu-
seer, arkiver og private samlinger i Danmark, 
Sverige og England. Tilsammen danner de et 
skatkammer, der afspejler proteinforskningens 
udvikling siden Jöns Jakob Berzelius dannede 
ordet ’protein’ i 1838.

Udstillingen rummer også personlige ’skatte’, 
som er stillet til rådighed fra enkelte forskeres 
private samlinger. Emotionelt ladede objekter, 
som vækker minder om, hvordan det var at væ-
re forsker tilbage i tiden. På den måde fokuse-

rer udstillingen både på at formidle ånden i den 
biomedicinske forskning samt at indkapsle den 
tilhørende forskerkultur og forskeridentitet. 
 Anledningen til udstillingen er oprettelsen af 
det nye Center for Protein Research (CPR) un-
der Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU. 
CPR står på skuldrene af mange generationer af 
forskere – ikke mindst i de nordiske lade – og 
det er denne lange tradition, udstillingen foku-
serer på. 

Udstillingen er blevet til under ledelse af  
museumschef Thomas Söderqvist, Medicinsk  
Museion, i samarbejde med arkitekt Mikael  
Thorsted og grafiker Lars Møller Nielsen.
  
Primary Substances: Treasures from the history 
of protein research åbnede d. 4. september 2009 
og kan ses i Vandrehallen på Panum Instituttet 
frem til d. 31. december 2009. Åbent alle hverda-
ge, kl. 8-17.

UDSTILLING

Få adgang til bio- 
medicinens skatkamre

Kriterier for bedrag
SEMINAR – Begrebet om den upålidelige for-

tæller tages under kritisk behandling af litte-

rære sværvægtere fra Skandinavien. Oplæg 

fra bl.a. Atle Kittang, Poul Behrendt og Sune 

Auken

Tid: 1-2/10 

Sted: KUA, lok. 27.0.17 & 27.0.09

Arr.: Forfatter- og Fortællestudier, INSS. Mere  

info på www.hum.ku.dk/kalender I efteråret 2009 vil der blive uddelt 1 forskningsstipendium 
til en yngre læge, der er beskæftiget med lægevidenskabe-
lig forskning. Stipendiet tildeles for 1 år og kan fornyes for 1 
år ad gangen i op til 3 år.

Endvidere uddeles 1 - 2 skolarstipendier i år 2009, fortrins-
vis til læge-studerende.

Stipendiet er på kr. 120.000,-, der udbetales i 4 rater. 
Der tillægges desuden det institut, hvor stipendiatens arbej-
de udføres, et beløb på kr. 15.000,- til materialeudgifter.

Ansøgningsskema rekvireres hos advokat Niels Kahlke, 
Købmagergade 3, 1150 København K, tlf. 33 12 25 50, 
mail: bente@kahlke.dk eller heidi@kahlke.dk og skal være 
modtaget senest fredag den 25. september 2009 for at 
komme i betragtning. 

Ansøgning med bilag skal fremsendes i 5 eksemplarer. 
Bilag kan ikke forventes returneret.

Michaelsen Fonden 
uddeler stipendier

Legat

Professor Ludvig Wimmer og Hustrus Legat til fremme af  
videnskabelige, særlig historiske og sproglige studier ved  
Københavns Universitet

Formål  

Støtte til fremme af videnskabelige, særlig historiske  

og sproglige studier ved Københavns Universitet.

Målgruppe 

 Yngre videnskabsmænd, der har lagt fremragende videnskabelig dygtighed 

for dagen, særlig ved arbejder vedrørende Nordens historie, nordisk sprog 

eller sammenlignende sprogvidenskab. Studerende vil normalt ikke kunne 

komme i betragtning.

Tilskud  

Et antal portioner af varierende størrelse.

Ansøgning 

Der foreligger ikke særskilt skema. Cpr.nr. bedes oplyst.

Sendes til  

Det humanistiske Fakultet, Njalsgade 80, 2300 København S.

Ansøgningsfrist 

Mandag den 5. oktober 2009, kl. 12.00.

FO
T

O
 M

IK
A

E
L 

JA
C

O
B

 T
H

O
R

S
T

E
D



16  UNIVERSITETSAVISEN 10 ·  2009

SPOT

villige til at gå. Og hvor ofte plastikkirurger selv 
lægger sig under kniven!«

»Jeg må indrømme, at jeg er blevet lidt af-
hængig af Lost. Jeg synes, den har en tilpas 
blanding af spænding, mystik og spektakulære 
relationer. Så jeg tæller dagene til januar, hvor 
den syvende sæson udkommer.«

»Lige for tiden er jeg helt vild med Prison 
Break. Det er en helt utroligt spændende og 
fængslende serie. Når et afsnit er færdigt, er 
man klar til at se det næste. Ventetiden bliver 
alt for lang, hvis man følger serien i fjernsynet. 
Godt, at dvd’en er opfundet, så man kan se alle 
afsnittene på kortest mulig tid.«

Dyrker du sport?
»Er det motion at føre gaflen op til munden? Ej, 
motion gør jeg det ikke så meget i, men når jeg 
har tid, kan jeg godt lide at gå til spinning.«

»Jeg elsker at dyrke sport. Det sidste års tid 
har jeg klatret på væg, men derudover løber jeg 
to gange om ugen og går til spinning. Sport gi-
ver mig mere energi, og så bliver jeg i godt hu-
mør af det.«

»Jeg går i træningscenter for at holde mig i 
form. Jeg kan godt lide, at jeg kan gå derhen, 
når det passer mig. Forrige sommer gik jeg til 

QUIZ

Af Maria Purtoft

En danskstuderende skriver da digte i sin fri-
tid, og dem, der læser biologi, møder op til 
undervisningen i gummistøvler. Datamati-
kerne bruger al deres fritid på World of War-
craft, og gulvet hos de jurastuderende er 
hullet som en schweizerost af alle stilethæle-
ne. 

Stereotype opfattelser er der masser af, 
men hvordan er det nu liiige, virkeligheden 
ser ud?

Få afprøvet nogle af dine fordomme, og 
se, om du for eksempel kan gætte, hvem af 
de tre studiner, der klatrer på væg, og hvem 
der er afhængig af serien Lost.

Kanske du ikke lige kan gennemskue, om 
en tandlægestuderende læser Science Fic-
tion i sin fritid, men så kan du måske gætte, 
om en Stieg Larsson-fan går med perler, lan-
ge halskæder eller pailletjakke.

Hvad er din yndlingstv-serie? 
»Reality-programmet Dr. 90210. Det er sjovt 
og tankevækkende at se, hvor langt folk er 

roning – det var skønt at få luft og motion sam-
tidig. Og det lød også lidt mere interessant at si-
ge »Jeg går til roning« i stedet for at sige »Jeg 
går i fitnesscenter,« men det var simpelthen for 
tidskrævende.«

Hvad er din modefavorit?
»Det må blive mine to lange halskæder. En af 
dem har jeg på næsten hver dag. De er meget 
enkle og passer til næsten alt.«

»Armbåndene har stor affektionsværdi for 
mig, da de er en hjemmelavet gave fra min ven-
inde. Perlerne er håndlavede i Ghana, og på et 
tidspunkt ville vi sælge dem herhjemme, hvor 
overskuddet skulle gå til støtteprojekter i Gha-
na. Men det blev desværre aldrig til noget.«

»Det må være min pailletjakke. Jeg synes, 
den er festlig og funky, fordi den glimter, men 
samtidig også klassisk, fordi den er sort. Og så 
kan den både gå til hverdag og fest.« 

Hvilken bog har du lige læst?
»Jeg har lige læst Muligheden af en ø af Michel 
Houellebecq. Det er en samfundskritisk bog, 
der handler om nutiden, fremtiden, sarkasme, 
sex, ungdom, evigt liv, religion, meningsløshed, 
videnskab og konsekvenser. Til trods for at det 

er en science fiction bog, så synes jeg, den er 
skrevet på en troværdig måde. Jeg kan godt 
anbefale den.«

»Efter at have været til en hyggelig om-
gang Zulu Sommerbio, hvor jeg så filmen 
der er baseret på Stig Larssons bog Mænd der 
hader kvinder, besluttede jeg mig for at læse 
trilogien. De er meget spændende, og det er 
svært at lægge dem fra sig, for man har altid 
lyst til lige at læse et kapitel mere.«

»Jeg er lige blevet færdig med Drageløbe-
ren af Khaled Hosseini. Jeg havde fået den 
anbefalet af en veninde. Det er en af de bed-
re bøger, jeg har læst, men historien lagde 
op til en større forløsning, som jeg aldrig rig-
tig synes kom.«

Hvad er din yndlingstv-serie? 

Dyrker du sport?

Hvad er din modefavorit? 

Hvilken bog har du lige læst?

svarene findes nederst på side 14

Kvinde,
kend
dine 
ting

C: Katja, 25 år, læser sociologi.A: Sara, 24 år, læser minoritets-
studier på merit.

B: Mette, 25 år, læser til 
tandlæge. 

spinningKlatring

Fitness

Hvis er hvis? A, b, eller C?


