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Mobiliser mod mobning 
Det Humanistiske Fakultet har haft de ansatte til stor-

møde for at komme sexchikane, vold og mobning til 

livs

Zoologer i oprør 
Kuratorerne frygter, at Zoologisk Museums uvurderli-

ge samlinger ender med at blive opmagasineret før et 

nyt naturhistoriske museum er klar

Lup på PET 
Universitetsavisen har professor Ditlev Tamm til  

eksamen i PET-rapporten med venstrefløjsveteranen 

Preben Wilhjelm som censor. Læs stort krydsforhør

NYHEDER, BAGGRUND OG REPORTAGE

Universitetsavisen

1. SEKTION

4 9 12

Johan Forsby, alias Jooks, lagde 

danskstudiet brak, da han efter 13 år i musik- 

branchen fik et kommercielt hit med ’hun Vil ha’  

En Rapper’. Mød kU-studenten, der laver teater om  

døde kæledyr og ikke gider poesi. Læs side 6-7

Fra under- 
grund til 
speciale- 
sump

Fra under- 
grund til 
speciale- 
sump
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LEDER

Den gamle redaktør var med på en lytter, da professor Ditlev 
Tamm som medforfatter til den store og meget omdiskute- 
rede PET-beretning var til eksamen i Universitetsavisens  
lokaler med en af PET-kommissionens skarpeste kritikere,  
tidligere MF for VS Preben Wilhjelm, som censor.

Den diskrete overvågning med den digitale mini-recorder 
som ekstra lytteudstyr havde et klart formål: at kunne bevid-
ne og dokumentere hvad der faktisk foregik i det aflukkede 
redaktionslokale. For alle eventualiteters skyld. Og selvfølge-
lig kun til intern brug. Resultatet offentliggøres på side 12-15. 
I al fortrolighed, forstås. 

Men hvad bør Ditlev Tamm og hans medforfattere så have i 
karakter for deres halve reolmeter lange og flisetunge rap-
port? På redaktionen har vi kun haft tid til at bladre lidt i det 
digre værk til 75 millioner kroner, men det skal ikke forhindre 
os i at give en bedømmelse på baggrund af almindelige mis-
tanker og skjulte båndoptagelser. De formelle krav først.

Har projektgruppen afleveret sin rapport inden for normeret tid? 
Kommissionen blev nedsat den 2. juni 1999 og afgav sin endeli-
ge beretning til Justitsministeriet den 24. juni 2009. Ti år om at 
skrive en rapport! Trods – eller måske netop på grund af – meget 
fine specialepladser i Kommissionens dyre lokaler på Strøget. 
Det var aldrig gået på KU. Her ryger specialestuderende ud af 
vagten efter et års studier over normeret tid. 

Har Kommissionen overholdt gængse omfangskrav til sådanne 
beretninger? 4.600 sider fylder rapporten, fordelt på 16 bind. 
Det giver umiddelbart indtryk af en projektgruppe, der er faret 
vild i PET-arkivernes krinkelkroge og har mistet overblikket. 
Som Preben Wilhjelm konstaterer: Der er ikke en djævel, der har 
tid til at læse den rapport.

Altså dumpet? Njah, tilbage står indholdet, og ifølge vores helt 
vildige censor er det langt over middel. En ren guldgrube af in-
formation, kalder Preben Wilhjelm det i interviewet inde i bla-
det. Vigtigste anke er at kommissionsflertallets konklusion 

 strider direkte mod indholdet. Hvordan kan man frifinde PET  
og skiftende justitsministre og regeringer efter så grundigt at  
have dokumenteret, at regeringserklæringen fra 1968 ikke  
er blevet overholdt, og at PET er fortsat med at registrere  
borgere alene på grundlag af lovlig politisk virksomhed? 

Det lyder som en konklusion bestilt af Justitsministeriet.  
Brian Mikkelsen har da også straks kvitteret for rapporten ved 
at udtale, at så skulle der ikke være mere at komme efter i den 
sag. Men hov! Har regeringer virkelig lov til bevidst at føre 
vælgerne bag lyset uden at kunne drages til ansvar? 

Det lyder som om der er noget, der skal graves i her. Heldigvis 
er der stof til masser af specialer og afhandlinger i de kom-
mende år i det dokumentationsmateriale, som PET-kommis-
sionen selv har fremlagt.

Læs interviewet side 12-15.  
Se flere artikler om PET-kommissionen på uniavisen.dk

Af Richard Bisgaard, ansvarshavende redaktør

»Jeg beklager, hvis nogen fik 
det indtryk, at vi er her i dag 
med opmuntrende ord«
David Miliband, britisk udenrigsminister under klima-topmøde 

på Københavns Universitet, den 10. september 2009. 
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PET-bedømmelse:
Behov for yderligere granskning
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Metroannekset  
på frimærke 

BLIKFANG – Metroannekset på Frue Plads er 

havnet på frimærke. Bygningen har siden 1941 

hørt til Københavns Universitet, som fortsat be-

nytter de gamle klasselokaler til undervisning og 

møder, men den husede inden Metropolitansko-

len. Det er i anledning af skolens 800-års-jubilæ-

um, at Post Danmark udsendte det nye mærke 

den 9. september. Frimærket, der er tegnet af Ro-

ald Als, viser skolens mest berømte elev, forfatte-

ren Hans Scherfig (1905-79), foran bygningen. 

Scherfigs Det forsømte forår fra 1940 om Metro-

politanskolen blev en af 1900-tallets mest læste 

bøger. 

Se mere på http://velkommen.ku.dk/historie_og_

baggrund/universitets_firkanten/

Stor forskel på  
udlandsstipendier

UDDANNELSE  – En ny opgørelse fra SU-styrelsen 

viser, at der gøres økonomisk forskel på danske 

studerende, når de vil til udlandet for at studere 

et semester, skriver Politiken. Studerende fra 

samfundsvidenskab og humaniora, der får det la-

ve taxameter på 41.600 kroner, må i højere grad 

selv betale for deres udenlandske studieophold 

end studerende, der kommer fra et fag, der træk-

ker mellemste eller højeste taxameter. Studeren-

de på naturvidenskabelige fag får således dækket 

97 procent af det, det koster at studere på et 

udenlandsk universitet, mens studerende på sam-

fundsfaglige uddannelser på handelshøjskolerne 

eller jurastudiet kun får dækket 63 procent, og 

altså selv må betale forskellen.

 Ordningen med udlandsstipendier, der følger 

tre takstniveauers størrelse, blev indført for et år 

siden for studerende, der ønsker at læse på et 

universitet, som der ikke er en udvekslingsaftale 

med.

NOTER

ONLINENYT

Det kommer på uniavisen.dk:

Mad
SU-FODER – Dejlig mad til ingen penge. Eller, okay, dejlig mad til alle dine penge, 

hvis du er på SU.  Det er svært at spise godt, hvis man kun har statens milde tilskud 

at leve af. Alumneforeningen inviterer smagsdommere forbi Københavns Universitet 

for at lære de studerende at spise godt for 5.177 kroner om måneden, før skat. Vi  

viderebringer opskriften.

Næsehornsflytning
ARBEJDSMILJØ – De ansatte på Zoologisk Museum er bekymrede for, om deres 

samlinger havner på et fjernlager. I første omgang bør de bekymre sig om, hvordan 

de uerstattelige samlinger overhovedet skal flyttes. Vi tager på opdagelse i Køben-

havns Universitets naturhistoriske skatkamre.

Gratis ting at se og gøre
GAVER – Kulturinstitutioner og firmaer giver Universitetsavisen ting, som vi kan give 

videre. Vi samler nogle af dem i en fast klumme.

Desperate mænd og koner
SPOUSE PANEL – Mænd og koner til udenlandske forskere på Københavns Universi-

tet taler ud ad posen om livet i Eksildanmark. Vores engelsksprogede søsterside lyt-

ter med. Se www.universitypost.dk

Svar på tiltale
KAUDERVÆLSK – Internationale ansatte på KU bliver bombarderet med e-mails. 

På dansk. University Post rejser kritikken, og fakultetscheferne svarer igen.  

Se www.universitypost.dk

Blondineklon bliver filmskaber på KU
KLONING – I en kampagnefilm lod Thea Friborg sig klone til glæde for en flok 

socialt underfrankerede forskere. Filmen er et hit, og nu har Det Naturvidenskabe- 

lige Fakultet hyret Thea Friborg til at producere fire film til. Vi tager en snak med 

den originale Thea.

Politi og demonstranter tjekker formen
GENERALPRØVE – Unge aktivister vil med fredelige midler forsøge at lukke Ama-

gerværket. Vi tager ud og kigger på den civile ulydighed, de studerendes politiske 

yndlingsmodel i 2009. For både politi og demonstranter kan aktionen blive en prøve 

på, hvad vi kan vente, når København bliver vært for FN’s klimatopmøde til decem-

ber.

Studier ved siden af
TIMER – Universitetsavisens nye klummeskribent Mie Femø Nielsen stiller det provo-

kerende spørgsmål: Er dine studier et lille deltidsjob? Regn selv på det.

Resten
ALT DET ANDET – Følger vi, mens det sker. 

På www.uniavisen.dk

ONLINENYT

uniavisen.dk

Nørre Campus del  
af ny vidensbydel

BYUDVIKLING – Nørre Campus skal i fremti-

den være en bydel for højteknologisk forsk-

ning og vidensudveksling mellem universitet, 

virksomheder, beboere og besøgende. Områ-

det, der er nabo til Rigshospitalet og Fælled-

parken, er hjemsted for sundhedsvidenskabe-

lig, farmaceutisk og naturvidenskabelig forsk-

ning og uddannelse.

 Bydelen skal også rumme parker og rekrea-

tive byrum og tilbyde nye sundheds- og 

idrætstilbud, kulturelle oplevelser og bære-

dygtige boligområder. I januar 2010 bliver der 

søsat en international idékonkurrence, der 

skal give kreative bud på, hvordan videns- og 

oplevelsesøkonomi kan understøtte hinanden 

i Nørre Campus. Vinderforslagene kåres i juni 

og bliver udstillet, så interesserede kan følge 

med i projektet. Bag udviklingen af den nye 

vidensbydel står Københavns Kommune, Vi-

denskabsministeriet, Realdania og Køben-

havns Universitet. 

Læs mere på http://campus.ku.dk/vidensbydel/

Natur og teknik  
halter bagefter

FORSKNING – Danmark investerer markant 

mindre i naturvidenskab og teknisk videnskab 

end de øvrige OECD-lande, viser Forskningsba-

rometer 2009. Danmark ligger således 20 pro-

cent under gennemsnittet i de øvrige OECD-

lande, når det gælder udgifterne til naturvi-

denskab. På det teknisk-videnskabelige områ-

de bruger Danmark under 50 procent af gen-

nemsnittet i udlandet. Videnskabsminister 

Helge Sander udtaler i en pressemeddelelse, 

at den danske forskningsprofil er skæv, og det 

burde gøre indtryk både politisk og på univer-

siteterne, når man skal prioritere midlerne de 

kommende år. 

 Dansk forskning hører til gengæld til i den 

absolutte internationale elite på mange indi-

katorer, viser undersøgelsen. Målt på antal 

publikationer per million indbyggere ligger 

Danmark således nummer tre, kun overhalet 

af Schweiz og Sverige. De danske forskeres 

publikationer citeres også i høj grad af andre 

forskere. Målt på antal citationer per publika-

tion ligger Danmark nummer to efter Schweiz.

UNDGÅ FORFALSK- 
NINGER – Thea Friborg lod 

sig klone. Nu er hun blevet  

hyret til at producere film for 

Københavns Universitet.
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BEDRE TIDER? – Dette 

næsehorn er ikke udstoppet. 

Zoologisk Museum råder over 

ét, som er. Det er svært at  

flytte. Sværere end et flygel.
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taljerede planlægning af, hvor-
dan sådan en flytning kan 
foregå fagligt forsvarligt, hvil-
ke registreringer, der allerede 
skal gå i gang nu, den overord-
nede flyttelogistik og så vide-
re. Gør vi ikke det, så risikerer 
vi simpelthen ikke at være klar 
til flytning, den dag projektet 
kan realiseres,« sagde Ralf 
Hemmingsen til bestyrelsen, 
der tog hans beretning til ef-
terretning.

Fokus på fundraising
Rektor tilføjer, at der i øjeblik-
ket foregår en idékonkurrence 
om museumsprojektet, der har 
til formål at invitere befolknin-
gen og fagfolk til at bidrage 
med idéer til indhold og form 
på det ny museum. Der er ind-
kommet 122 forslag, og dom-
merkomitéen præmierer de 
bedste den 28. oktober.

MUSEUMSPLANER 2

Af Claus Baggersgaard

Samlingerne på Zoologisk Mu-
seum flytter ikke, før der er et 
sted at flytte dem hen.  
 Det garanterede KU’s rektor 
Ralf Hemmingsen over for be-
styrelsen på mødet den 15. 
september.  

»Det er klart, at selve flyt-
ningen ikke kommer til at fin-
de sted, før der ligger en fær-
dig og faglig forsvarlig plan og 
et sted at flytte hen. Men med 
så stor en opgave, som det vil 
være at flytte museet, inklusi-
ve medarbejdere og samlinger, 
så bliver vi selvfølgelig nødt til 
at arbejde med parallelplan-
lægning – det vil sige både 
planlægning af det samlede 
projekt, herunder fondsfinan-
siering, og med den mere de-

ulykkelige situation opstå, må 
det samlede projekt revurde-
res i lyset af de muligheder, 
der da vil foreligge,« skriver 
rektor til medarbejderne. 

Kuratorerne kalder i deres 
brev til bestyrelsen rektors løf-
ter for et tomt udsagn på 
grund af uvisheden om projek-
tets økonomi, men de har ikke 
ønsket at kommentere sagen 
yderligere efter bestyrelsesmø-
det. 

clba@adm.ku.dk

stregede også over for medar-
bejderne, at lukningen af ud-
stillingerne skal være så kort 
som muligt, men at en lukke-
periode ikke kan undgås.

Det er dog usikkert, om pla-
nerne kan realiseres, da det 
kræver, at det lykkes at skaffe 
støtte fra fonde på et trecifret 
millionbeløb. 

»Jeg vil nødigt forholde mig 
til det scenarie, at hele planen 
mislykkes, fordi der ikke kan 
skaffes penge. Skulle denne 

universitetet kun forvalter den 
for staten og det internationa-
le forskersamfund.

Tomt udsagn
KU’s rektor Ralf Hemmingsen 
forsøgte i et åbent brev dateret 
den 7. september at berolige 
de utilfredse medarbejdere.

Han skrev blandt andet, at 
flytningen ikke kan ske, før 
der er fundet et sted, hvor det 
er fagligt forsvarligt at flytte 
samlingerne hen. Han under-

flytningen, eller at de zoologi-
ske samlinger bliver på det nu-
værende museum i Universi-
tetsparken 15. 

Internationale  
forpligtelser 
De argumenterer med, at mu-
seet er forpligtet til at sikre, at 
materiale fra en række oprind-
elseslande er tilgængelige. Der 
kommer således mange uden-
landske forskere for at studere 
de forskelligste samlingsafsnit, 
og museet deltager aktivt i det 
store EU-finansierede SYN-
THESYS-program, der har til 
formål at give europæiske for-
skere bedre adgang til natur-
historiske samlinger.

Tilgængeligheden er også 
afgørende for de mange meget 
værdifulde privatsamlinger, 
som museet løbende har mod-
taget. 

De peger i deres brev til be-
styrelsen på, at samlingerne 
ikke er KU’s ejendom, men 

Bygningsstyrelsen (UBST), der 
er en del af Videnskabsmini-
steriet. 

Uacceptabel plan
De understreger i brevet, at de 
støtter planerne om et samlet 
naturhistorisk museum, men 
at udsigten til en tidsubestemt 
opmagasinering af de zoologi-
ske samlinger og lukning af 
udstillingerne er uacceptabel. 

»Når der under ingen om-
stændigheder i 2011 kan eksi-
stere noget nyt, samlet og tids-
svarende museumsbyggeri, vil 
meget store afsnit af de zoolo-
giske forskningssamlinger på 
ubestemt tid skulle fjernmaga-
sineres, ligesom der på tilsva-
rende ubestemt tid kun vil 
kunne være minimale zoologi-
ske udstillinger i landets ho-
vedstad,« skriver kuratorerne. 

De insisterer derfor på, at 
der etableres faciliteter til stort 
set alle de zoologiske samlin-
ger på det nye museum inden 

MUSEUMSPLANER 1

Af Claus Baggersgaard

Kuratorerne på Zoologisk Mu-
seum er i oprør, fordi de frygt-
er, at en del af de unikke zoo-
logiske samlinger på cirka ti 
millioner dyr ender med at 
blive gemt væk på et fjernt la-
ger. 

Baggrunden er, at Køben-
havns Universitet (KU), der 
driver museet for staten, vil 
bygge et samlet naturhistorisk 
museum i Botanisk Have, men 
det kan tidligst stå klar i løbet 
af 2013. 

Da dekanen på Naturviden-
skab samtidig skrev i sit ny-
hedsbrev til de ansatte, at Zoo-
logisk Museum skal rømmes 
inden udgangen af 2011, tog 
samtlige kuratorer og assisten-
ter hvad de selv kalder ’det 
usædvanlige skridt’ at skrive 
direkte til KU’s bestyrelse og 
direktøren for Universitets- og 

PROTEST – Professor Niels Peder Kristensen har sammen med samtlige andre kura-

torer og assistenter på Zoologisk Museum klaget til KU´s bestyrelse. Medarbejderne 

frygter, at de uvurderlige samlinger ender på lager. 

Zoologer i oprør  
over flytteplaner

kuratorerne på Zoologisk Museum har klaget til universitetets bestyrelse og  
Videnskabsministeriet, fordi museet ifølge planerne skal rømmes to år før et  
nyt samlet naturhistorisk museum kan stå klar. de frygter, at en stor del af  
de uvurderlige samlinger ender med at blive opmagasineret

Rektor-garantier på bestyrelsesmøde
Flytningen af Zoologisk Museum vil ikke ske, før finansieringen af et nyt museum er på plads.  

En endnu ukendt andel af samlingerne skal dog på fjernlager

»Jeg sidder selv med i dom-
merkomitéen, hvor der også 
sidder en række fagpersoner, 
dekanen og museumsdirektø-
ren og UBST-direktør Jens-Pe-
ter Jakobsen. Der er kort sagt 
fuld fokus – fra ledelsen og mi-
nisteriet – på projektet. Resul-
tatet af konkurrencen skal 
danne grundlag for det videre 
arbejde med at finde fonds- 
finansiering. Også den del har 
jeg personligt fokus på,« siger 
Ralf Hemmingsen. 

Lytter til medarbejderne
Morten Meldgaard, direktør 
for Statens Naturhistoriske 
Museum, er opmærksom på de 
kommentarer, der er kommet 
fra medarbejderne, men han 
ærgrer sig over, at de har valgt 
at klage, inden der for alvor er 
kommet gang i processen. 

Museet har nemlig nedsat 

en række brugergrupper 
blandt medarbejderne, blandt 
andet på samlings- og formid-
lingsområdet. De skal beskrive 
de krav, der stilles til facilite-
ter, magasiner, udstillingsrum 
med videre. I forbindelse med 
arbejdet vil grupperne kunne 
trække på erfaringer fra andre 
store museer, der enten er i 
gang med eller netop har af-
sluttet tilsvarende flytninger. 

Ifølge Morten Meldgaard 
skal brugergruppernes konklu-
sioner sikre, at museets og 
universitetets ledelse har et 
fagligt forsvarligt grundlag til 
at beslutte, hvorledes samlin-
gerne bedst flyttes, i hvilket 
omfang der kan blive tale om 
fjernlagre, og hvorledes udstil-
lingerne bedst tilgodeses. 

Brugergrupperne forventes 
at arbejde gennem hele pro-
jektets forløb og første afrap-
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portering vedrørende samlin-
gerne og deres flytning forven-
tes klar den 19. oktober i år. 

»Al flytning er i sagens natur 
besværlig, og museets flytning 
omfatter både store samlinger, 
forskningsaktivitet og populæ-
re udstillinger. Det er natur-
ligt, at medarbejderne er me-
get engagerede i den kompli-
cerede proces og de forandrin-
ger, et nyt og samlet museum 
vil medføre. Det fremsendte 
brev fra Zoologisk Museums 
medarbejdere illustrerer dette. 
Men samtidig er det vigtigt at 
understrege, at både KU’s og 
museets ledelse har meldt ud, 
at de faglige kommentarer ta-
ges alvorligt, og at de som en 
naturlig ting indgår i bruger-
gruppernes arbejde,« siger 
Morten Meldgaard.

clba@adm.ku.dk
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Statens Naturhistoriske Museum

Statens Naturhistoriske Museum (SNM) blev oprettet 1. januar 2004 ved fusion af 

fire institutter: 

•  Botanisk Have, 

•  Botanisk Museum og Centralbibliotek, 

•  Geologisk Museum og 

•  Zoologisk Museum. 

SNM er nu et institut under Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns 

Universitet.

Museet opbygger og vedligeholder videnskabelige, naturhistoriske samlinger, 

forsker i naturhistorie og formidler forskning og viden om naturhistorie.

Fakta om de videnskabelige samlinger

SNM’s videnskabelige samlinger består af cirka 20 millioner eksemplarer af kon-

serverede dyr, konserverede og levende planter, vævskulturer, fossiler, mineraler 

og bjergarter.

De zoologiske samlinger indeholder alene omkring ti millioner dyr, de repræsen-

terer cirka ti procent af de kendte, flercellede dyrearter. 

Foruden righoldige samlinger af danske dyr er samlingerne særligt betydningsful-

de på følgende områder:

•  Arktisk materiale (særligt fra Grønland) 

•  Dybhavsfaunaen 

•  Dyr fra Filippinerne, Bismarck- og Solomon-øerne 

•  Hvalskeletter 

•  Sydamerikanske kvartære pattedyrfossiler 

•  Insekter (særligt sommerfugle) fra tempereret Sydamerika 

•  Amfibier, krybdyr og terrestriske artropoder fra Østafrika 

•  De tre nyligt opdagede rækker: Loricifera, Cycliophora og Micrognathozoa. 

Samlingerne er rige på typer, herunder mange gamle og meget efterspurgte ty-

pe-eksemplarer, for eksempel de cirka 8.000 typer beskrevet af I.C. Fabricius om-

kring år 1800. 

En hurtigt voksende ressource er vævsbanken for dna-baseret fylogeni,  

særligt 3.000 arter af fugle og afrikanske pattedyr.

Samlingerne er et centralt redskab for museets egen forskning, men  

også for forskning ved mange andre institutioner i ind- og udland. 

Samlingerne er tilgængelige for forskere og andre seriøse interessenter,  

som enten kommer på besøg eller får tilsendt eksemplarer til låns. 

SNM’s deltagelse i SYNTHESYS-programmet letter adgangen til  

samlingen for europæiske forskere.

FAKTA

FORMIDLING – Zoologisk 

Museum har senest haft stor 

succes med den store perma-

nente udstilling Evolution, 

der fejrer 200-året for 

Charles Darwins fødsel – og 

150-året for hans banebry-

dende værk om evolution, 

populært kaldet Arternes 

oprindelse. Udstillingen åb-

nede 5. februar i år. 

FoTo: JENS ASTRUP
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STUDENTERPORTRÆT

JOOKS

Af Sune Engel Rasmussen

»Jeg har aldrig læst et digt, der 
har inspireret mig,« siger Jo-
han Forsby. 

Ikke lige den indgangsre-
plik, din udsendte havde fore-
stillet sig, da han foreslog sin 
redaktør at lave et studenter-
portræt af en studerende, som 
blev sommerens mest omtalte 
rapper, samtidig med at han 
skrev speciale i dansk på Kø-
benhavns Universitet.

Historien om en speciale-
skriver, der samler lyrisk inspi-
ration på universitetet om da-
gen og vælter svedige spille-
steder iført hættetrøje og mi-
krofon om natten, var ellers 
god. Den holder bare ikke. 

Johan Forsby, alias Jooks, 
har ganske vist væltet spille-
steder med singlen ’Hun Vil 
Ha’ En Rapper’ – et af årets 
største hits – og albummet  
Privilegeret. 

Og han kan ganske vist pleje 
sin interesse for det danske 
sprog på sit studie, men det er 
ikke analyser af Blicher, Blixen 
og Brandes, der gør ham fyr og 
flamme efter at udspy lyriske 
åbenbaringer i studiet. 

Den kommunikative side af 
danskstudiet har været en 
større inspirationskilde for 

sit faste forhold og sin barne-
vogn.

 
Hanne-Vibeke Holsts  
kællinger
Og så er der selvfølgelig kvin-
derne. Kæresten får en intim 
kærlighedserklæring, kære-
stens afdøde mor mindes på 
pladens sidste nummer, og på 
’Kære Kvinder’ giver Jooks en 
opsang til hiphoppens evige 
nemesis: feministerne. Eller i 
hvert fald den del af dem, der 
anføres af forfatteren Hanne-
Vibeke Holst.

For efterhånden fem år si-
den gik Holst til angreb på den 
ålborgensiske gangsterrapper 
Niarn i et debatindlæg under 
overskriften: »Du er fucking 
sexistisk, Niarn!«, hvor hun råt 
for usødet insinuerede, at ste-
reotypiserende tekster som Ni-
arns kunne være medvirkende 
til stigningen af voldtægter.

Siden er der ikke det skælds-
ord, Hanne-Vibeke Holst ikke 
er blevet kaldt af danske  
rappere. Johan Forsby tager 
ingen af dem i sin mund, men 
nøjes med at fantasere om at 
blive gaffatapet til en stol og 
trampet i hovedet af arrige 
kvinder.  

»Jeg var virkelig i tvivl, om 
jeg skulle lave det nummer, og 
jeg er glad for, at medierne ik-
ke har taget det op,« siger han 

men vi er bange for at erkende 
det,« siger Johan Forsby.  

Basale følelser
Og temaerne på debutalbum-
met spænder unægtelig vidt. 
Fra den poppede dansegulvs-
single til tunge, bombastiske 
beats og skarpe synthflader. 
Og fra et nummer om at have 
fået slået fjæset ind på en  
bytur, over en parodi over  
musikbranchens entertainere, 
der er til fals for ussel mam-
mon, til en antiracistisk hor-
rorfantasi.

»Jeg har forsøgt at behandle 
nogle af de helt basale følelser, 
vi alle kender til, men frem for 
at lave numre om had og kær-
lighed generelt, vil jeg hellere 
lave numre om én form for 
had eller én form for sorg eller 
kærlighed og så forsøge at be-
skrive den følelse i dybden,« 
forklarer han.
 »Jeg kunne også godt tænke 
mig på et senere tidspunkt at 
lave numre om at være 30. For 
eksempel et nummer om børn, 
der bliver fanget i mor og fars 
skilsmisse. Det er meget anti-
rap, men jeg vil gerne have, at 
rappen følger med, så den ikke 
kun er relevant for de unge. 
Det tror jeg sagtens, at man 
kan,« siger Johan Forsby, der 
selv blev far for halvandet år 
siden og bor på Østerbro med 

godt med. Rap har et kæmpe 
potentiale og er en af de ud-
tryksformer, der rammer  
hårdest og mest præcist. Det, 
tror jeg, er en af grundene til, 
at genren er så populær.«

Privilegeret og ligeglad
Det er store ord at svinge sig 
op til, kunne den flabede læser 
nu bemærke, for en mand, der 
fik alle, som ikke brugte som-
meren med hovedet i et hul i 
jorden, til at synge med på: 

»For hun vil ik’ ha’ en pretty 
boy / der går i for fint tøøøj / 
hun vil ha’ wife-beater og sne-
aks / så når hun ser dig, si’r 
hun naarj, naarj, naarj, naarj, 
naarj!«

Så hvordan mener han selv, 
at han udnytter rappens po-
tentiale?

»Pladen er meget andet end 
singlen, og den spænder over 
meget forskellige temaer. Et af 
de numre, jeg er mest stolt af, 
er titelnummeret Privilegeret, 
som handler om min generati-
on, og om at vokse op i en pri-
vilegeret del af verden.

»Jeg vil ikke prædike, men 
jeg mener, at min generation 
er karakteriseret ved at være 
født med en sølvske i munden, 
og vi glemmer det. Vi har for 
travlt med at behandle hinan-
den ad helvede til. Vi behand-
ler flygtninge ad helvede til, 

Johan, da han sætter sig ved en 
af læsepladserne på første sal. 
Og det er ikke kun fordi, foto-
grafen har bedt ham posere 
med sine sko oppe på bordet.

Rap rammer præcist
I hiphopmiljøet har Jooks væ-
ret et navn, siden han med 
Roskilde-gruppen Rent Mel 
vandt DM i Rap tilbage i 1997, 
men det er nyt for ham at blive 
genkendt blandt radiolyttende 
civile. I hiphopmiljøet har 
Jooks længe været respekteret 
for sit flow – den rytme, en 
rapper leverer sine ord og rim 
i – og hans præcise ind-til-be-
net-lyrik. 

Den sproglige præcision har 
også bevidst været i fokus på 
hans soloplade, fortæller Jo-
han Forsby, som dog ikke har 
ambitioner om at bedrive no-
gen form for kunstnerisk op-
rør. Faktisk har han aldrig på-
stået, at han laver kunst, siger 
han.

»Der er mange, der er meget 
optaget af at kalde deres musi-
kalske virke for kunst og deres 
tekster for poesi. Det er igen 
en subjektiv ting, men for mig 
er rap ikke poesi. Rap er en 
udtryksform, en samtaleform,« 
siger Johan Forsby. 

»Rap kan, når det er bedst, 
ramme meget præcist, fordi 
der er så mange ord at gøre 

rapperen, og faktisk har den 
danske litteraturhistorie vist 
Johan Forsby, hvordan han  
ikke vil skrive sine tekster, for-
tæller han.

Rap er ikke poesi
»Jeg bliver så frustreret over 
de litterære perioder, hvor det 
hele skal pakkes så meget ind. 
Alle følelserne skal males helt 
op, men der er ikke nogen, der 
tør konkretisere, hvad det vir-
kelig handler om.

»Det irriterer mig, når for-
fattere og digtere gemmer sig 
bag et skønmaleri af ord. Det 
synes jeg er distancerende, og 
det har motiveret mig til at 
skrive klarere selv,« siger Jo-
han Forsby.

»Det er selvfølgelig en 
smagssag. Nogen kan bedre 
forholde sig til et maleri end til 
den konkrete situation, men 
jeg synes, at det rammer hår-
dest, når man forklarer sig helt 
ærligt og nøgternt,« forklarer 
rapperen, som udgav sit første 
soloalbum, Privilegeret, i juni 
og blot en måned senere spil-
lede for et tætpakket og jub-
lende telt på Roskilde Festival.   

Universitetsavisen møder Jo-
han Forsby over morgenkaffe 
og -cigaretter i solen foran den 
Sorte Diamant. Folk skæver i 
vores retning på rulletrappen, 
og kigger over skulderen efter 

I sommer mindede han dig om, at du egentlig bare gerne vil have en rapper. de sidste måneder har han 
stormet hitlister, men han havde ellers et speciale at skrive. Mød Johan Forsby, der efter 13 år som rapper 
brød igennem fra undergrunden med et album om at være født privilegeret og skideligeglad 

Rapper på skolebænken
FoTocoLLAGE: LARS JUUL hAUSchILdT
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blandt andre multimusikeren 
Prins Nitram. En forestilling, 
der er baseret på rigtige histo-
rier fra folk, som har mistet 
deres – kæledyr. 

»Det er mindre fjollet, end 
det lyder,« forsikrer Johan 
Forsby. »Stykket behandler te-
maer som død og sorg, og det 
vilde er, at folk sørger over de-
res kæledyr med fuldstændig 
samme patos, som hvis det var 
familiemedlemmer.«
 »Da jeg sad og læste materi-
alet, var jeg helt på røven over, 
hvor meget de her dyr betyder 
for folk, og hvor hårdt det er at 
miste dem. Du kan udskifte 
’Pip-Hans’ med ’Hans’ og så gi-
ver det nogle ret groteske for-
tællinger om liv og død,« siger 
rapperen, der selv skal stå på 
scenen som skuespiller for før-
ste gang.
 »Det er fedt at få lov at skri-
ve om nogle andre end sig 
selv. I rappen har jeg aldrig 
haft lyst til at lave rollespil, 
men her kan jeg få lov til at 
skrive om en mand, der har 
slået sin hamster ihjel. Og fak-
tisk er det ikke så langt fra rap. 
Det er jo lidt det samme greb, 
som en ung purk, der laver 
gangsterrap, gør.«

Akademikere er ikke  
bedre rappere
Uddannelsen skal gøres færdig 
samtidig med teaterforestillin-
ger og indspilning af en ny pla-
de, hævder Johan Forsby, som 
ellers var en tredjedel inde i 
specialet, før det blev droppet 
i sommers, da det hele eksplo-
derede med Hun Vil Ha’ En 
Rapper. Hans oprindelige spe-
cialemakker fik lov at løbe 
med forarbejdet, og Johan 
Forsby skal nu starte forfra. 

Og det bliver ikke et speci-
ale fyldt med litterære analy-
ser.
 »Sproget interesserer mig 
meget, men det er mest på det 
kommunikationsmæssige plan. 
Og mit speciale kommer til at 
handle om den tendens, der er 
vokset frem, hvor virksomhe-
der, kulturelle institutioner og 
kunstnere giver gratis ting ud 
for at få opmærksomhed.
 »Med e-books, mixtapes, fi-
le-sharing og så videre køber 
man sig til en kommunika- 
tionsmæssig situation, man el-
lers ikke ville opnå,« siger han 
og tilføjer, at han ikke havde 
de store akademiske ambitio-
ner, før han i en sen alder star-
tede på universitetet. Og aka-
demisk værnepligt er heller ik-
ke noget, der nødvendigvis vil-
le forbedre dansk rapmusik, si-
ger han.
 »Universitetet kan åbne dine 
øjne og give dig et nyt per-
spektiv på ting, og det er selv-
følgelig gunstigt i alle sam-
menhænge. Men man kan og-
så få åbnet sine øjne andre ste-
der, og jeg tror ikke, at univer-
sitetet har givet min rap noget, 
du ikke kan finde hos andre 
rappere.«             ser@adm.ku.dk

at definere, hvem de selv er, 
uden hjælp udefra.

»Mange piger synes jo også, 
det er hysterisk morsomt, når 
Suspekt (dansk rapgruppe, 
red.) synger »sut den op fra 
slap.« Det er lige som at gå ind 
og se et grotesk teaterstykke,« 
siger Johan Forsby, som i et 
nummer også kalder sin egen 
kæreste for en kælling – »i or-
dets originale betydning, lad 
dem slå det op,« rapper han. 

Der har altså alligevel sne-
get sig lidt fagnørderi med på 
albummet.

»Ja, det er en meget sjov hi-
storie«, smiler han. 

»Min kæreste fortalte mig, 
at ordet ’kælling’ kom fra ’kære 
lille én’, og det var selvfølgelig 
skidesjovt. Indtil vi senere 
fandt ud af, at det slet ikke 
passer. Jeg kan ikke lige huske 
den etymologiske forklaring, 
men det stammer vist fra en 
’karl’. Men altså, vi er jo selv 
med til at definere ordenes be-
tydning,« griner Johan Forsby. 

De døde kæledyr
Den kommercielle berømmel-
se er kommet hurtigt, men der 
er ikke noget, der tyder på, at 
den blegner foreløbig. Næste 
album er i støbeskeen, og 
mange af efterårsdagene går 
med at forberede en teater-
koncert i samarbejde med 

CAND.RAP – Hittet ’Hun Vil Ha’ En Rapper’ har 

gjort Johan Forsby, alias Jooks, så populær, at 

han har været nødt til at braklægge specialet på 

Dansk. Selv om interessen for det danske sprog 

kan plejes på studiet, er poesiens skønmalerier  

ikke en kilde til inspiration. Tværtimod har litte-

raturhistorien lært Jooks, hvordan han ikke vil 

skrive sine tekster.

ALMINDELIG 
SUND 

FORNUFT

Indbakken – en 
tikkende bakteriebombe 
E-mailen er en af hovedpulsårene i vores hverdag. Vi kan ikke leve 
uden. Hver dag modtager, downloader og videresender vi vigtig 
viden til hinanden i en lind strøm.

Problemet er bare, at der er en masse online-bakterier i omløb, som 
vi kan blive smittet af og også smitte andre med. 

De fleste computer-vira og onde programmer kommer ind i din 
computer via e-mail. It-afdelingen filtrerer de mest oplagte spam-
mails fra, men du kan selv være med til at mindske problemet ved at 
overholde de enkle regler

• Lad være med at åbne spammails. Slet dem med det samme
• Besvar aldrig spam-mails
• Send dem aldrig videre. 
• Klik aldrig på vedhæftede filer, du har modtaget fra en ukendt  
 afsender. 
• Vær meget forsigtig, hvis du modtager en vedhæftet fil, du ikke  
 har bedt om. 
• Hvis din eller andres e-mail-adresser ligger på en hjemmeside, 
 så gør dem ulæselig for spamafsendere

Med andre ord: Brug din almindelige sunde fornuft, før du klikker 
download eller videresend. For din egen og vores fælles it-sikker-
heds skyld.

Informationssikkerhed på KU»Både Niarn og  
Hanne-Vibeke Holst 
brugte diskussionen 
til at fremme deres 
egne karrierer. Men  
i virkeligheden blev 
de piger, vi egentlig 
skulle ’skåne’, ned-
gjort af dem, der for-
søgte at forsvare 
dem. Der blev pisset 
på deres intelligens.«
Johan Forsby, alias Jooks.

og ser ud til at vægre sig lidt 
ved at blive spurgt ind til num-
meret. 

»Jeg synes, at debatten mel-
lem Niarn og Hanne-Vibeke 
Holst var så destruktiv og ig-
norant. Idéen om, at en hel ge-
neration af piger bliver pro-
grammeret af rapperne, som 
var de hypnotisører, den er jo 
decideret dum. Så i det her 
nummer forsøger jeg at vende 
de stereotype roller på hove-
det for at vise, hvor åndssvag 
diskussionen er.«

Som et grotesk teater-
stykke
»Både Niarn og Hanne-Vibeke 
Holst brugte diskussionen til 
at fremme deres egne karrie-
rer. Men i virkeligheden blev 
de piger, vi egentlig skulle 
’skåne’, nedgjort af dem, der 
forsøgte at forsvare dem.  
Der blev pisset på deres intel-
ligens,« siger Johan Forsby  
og ser alligevel ud til at være 
fint tilfreds med at vende  
emnet. 

»Jeg har været i rapmiljøet i 
lang tid, og jeg ved, at den her 
’sexisme’ findes. Og jeg synes 
ikke, at det er specielt cool, 
men jeg mener altså også, at 
vor tids piger er mere intelli-
gente, end nogle af deres ’be-
skyttere’ gør dem til. Jeg tror, 
at de rent faktisk er i stand til 
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NYHEDER

ter. Bestyrelsen vedtog, at KU 
fra 2011 skal lave en mere 
præcis opgørelse over brugen 
af A-tap blandt andet i årsbe-
retningen. 
 Rektor Ralf Hemmingsen 
understreger, at KU’s politik 
vedrørende løst ansatte er kun 
at benytte denne ansættelses-
form, når der kan gives en sag-
lig begrundelse.
 »Med hensyn til stigningen i 
tap-lønsummen ligger en væ-
sentlig del af forklaringen i 
den positive udvikling i ekster-
ne indtægter, som selvfølgelig 
indebærer flere arbejdsplad-
ser, også for tap. Der er intet 
mærkeligt i det. KU ønsker ik-
ke at ansætte A-tap i stedet for 
vip, da det ville stride mod 
universitetets formål – forsk-
ning og uddannelse. Derimod 
vil KU selvfølgelig fortsat bru-
ge A-tap til specifikke opgaver, 
så som ingeniører til drift af 
kompliceret udstyr og lignen-
de,« siger rektor.

clba@adm.ku.dk

Isolerede øer
Leif Søndergaard mener, at 
det havde klædt KU at lave en 
mere markant personalepoli-
tik på området for at vise, at 
man er en god ansvarlig ar-
bejdsplads, men det kunne 
medarbejdersiden ikke kom-
me igennem med, da man for-
handlede om de personalepo-
litiske retningslinjer med le-
delsen i foråret.

Han påpeger, at det udover 
de usikre ansættelsesvilkår og-
så er et problem, at forskerne, 
der er ansat som A-tap, ikke 
skal undervise.

»Vi ønsker ikke, at de nye 
forskningscentre skal fungere 
fuldstændig uafhængigt af re-
sten af universitetet. Det er jo 
meningen, at den nye forsk-
ning skal have en afsmittende 
virkning på undervisningen af 
de studerende,« siger Leif Søn-
dergaard.

  
Naturlig forklaring 
Spørgsmålet om brugen af A-
tap blev drøftet i bestyrelsen 
på mødet den 15. september 
og i ledelsesteamet dagen ef-

penhagen HIV Programme 
(CHIP) og på Biotech Research 
and Innovation Centre (BRIC). 

Hær af løstansatte
Ifølge Leif Søndergaard, AC-
fællestillidsrepræsentant og 
HSU-medlem, ønsker medar-
bejderne konkret at få kort-
lagt, om der sker en øget an-
sættelse af medarbejdere in-
den for stillingskategorien A-
tap.
 »Vi frygter, at vi er ved at få 
en hel hærskare af midlertidigt 
ansatte forskere, der ryger ud 
igen, så snart deres kontrakt 
udløber efter et par år. Jeg ved 
fra samtaler med unge forske-
re, at det er en stor belastning 
for familielivet. Det er ikke 
sjovt at hoppe fra stilling til 
stilling og ikke at vide, om du 
har en indtægt næste år,« siger 
Leif Søndergaard.
 Han undrer sig over, hvorfor 
en privat virksomhed som No-
vo Nordisk fastansætter sine 
forskere, hvis det er så dejligt 
og præstationsfremmende at 
være midlertidig ansat.

sen tager initiativ til at få un-
dersøgt tallene nærmere, dels 
fordi tap-faggrupperne ikke 
har opnået 100 millioner kro-
ner i lønforbedringer, og dels 
fordi det er en udbredt opfat-
telse, at der flere steder bliver 
ansat medarbejdere, der ikke 
altid har den helt relevante 
faglige baggrund. Han forven-
ter derfor, at ledelsen er inte-
resseret i at få disse tal klar-
lagt, efter bestyrelsen på mø-
det den 15. september efterly-
ste en opgørelse. 

Mange nye projekter
Ifølge budgetredegørelsen om-
fatter tap-lønningerne også de 
såkaldte A-tap’er. Det er dels 
administrativt AC-personale, 
og dels forskere, som er ansat 
uden for den videnskabelige 
stillingsstruktur, og som der-
for hverken underviser eller 
bedømmes som adjunkter eller 
lektorer. De ansættes typisk på 
eksternt finansierede projek-
ter, som der kommer mange 
nye af for tiden. Det drejer sig 
for eksempel om det nye pro-
teincenter på Panum, på Co-

LØN

Af Claus Baggersgaard

Har det teknisk-administrative 
personale (tap) fået sig en 
kæmpe kollektiv lønforhøjelse, 
eller ansætter ledelsen på Kø-
benhavns Universitet (KU) for-
skere som administrative med-
arbejdere i midlertidige stillin-
ger i stedet for som fastansatte 
lektorer og adjunkter? 

Fordelen skulle være, at de 
er hurtigere at slippe af med 
igen, når pengestrømmen til 
deres forskningsprojekter lø-
ber tør.

Medarbejderrepræsentant-
erne i Hovedsamarbejdsudval-
get (HSU) ønsker at få under-
søgt spørgsmålet, efter prog-
nosen for årets anden kvartal 
har vist, at KU har brugt 100 
millioner kroner mere end 
budgetteret på tap-lønninger.

»Vi har som medarbejdere 
en klar interesse i at få afdæk-
ket tallene,« siger Poul Erik 
Krogshave, næstformand for 
HSU.

Han foreslår derfor, at ledel-

Ansættes unge forskere på urimelige vilkår? 
100 millioner kroner mere end budgetteret har københavns Universitet brugt på løn til 
det teknisk-administrative personale i år. de menige medarbejdere afviser at have set  
noget til pengene og giver de mange projektansættelser uden for den videnskabelige 
stillingsstruktur skylden

USIKKERHED – Medarbej-

derrepræsentanterne på KU 

frygter, at flere unge forskere 

ansættes som administrative 

medarbejdere i stedet for som 

videnskabeligt personale, da 

det så er lettere at komme af 

med dem igen.  
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»Vi frygter, 
at vi er ved 
at få en hel 
hærskare af 
midlertidigt 
ansatte  
forskere, der 
ryger ud 
igen, så 
snart deres 
kontrakt ud-
løber efter et 
par år.«
Leif Søndergaard, AC-fælles-

tillidsrepræsentant og HSU-

medlem.
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faktisk er det arbejdsgiverens 
ansvar at sørge for, at du ikke 
bliver chikaneret, når du går 
på arbejde. Og hvis du bliver 
udsat for mobning, sexchikane 
eller trusler om vold, kan du 
kræve erstatning både fra 
mobberen og fra arbejdsgive-
ren.« 

Svage ph.d.er
På Det Humanistiske Fakultet 
lader det til, at ph.d.erne er en 
gruppe, som kræver særlig op-
mærksomhed. Selvom mange 
ikke har afleveret besvarelsen, 
tyder det på, at sexchikane og 
mobning er et større problem 
blandt de nederste på forsker-
rangstigen.

»Ph.d.erne er en svag grup-
pe. De er dybt afhængige af at 
have et godt forhold til deres 
vejleder. Hvis det går skævt, så 
frygter de, at deres fremtid 
som forsker er i fare,« fortalte 
Lisbeth Møller fra Dansk Magi-
sterforbund.

Samlet set har lidt over tre 
procent af de ph.d.-studerende 
på Københavns Universitet op-
levet sexchikane, mens fem 
procent angiver mobning som 
et problem.

uni-avis@adm.ku.dk

til, men to procent oplever sy-
stematisk mobning. 

Det er både kolleger og stu-
derende som gør livet surt for 
mobbeofrene. Lisbeth Møller, 
arbejdskonsulent i Dansk Ma-
gisterforening, fortalte, at fag-
foreningen modtager to-tre 
henvendelser på årsbasis: 

»Men så er det også gået vir-
keligt galt. Mit indtryk er, at 
folk er enormt bange. Det er 
en lille verden, og de er bange 
for repressalier og rygter.« 

Nultolerance på KUA
Dekan Kirsten Refsing meldte 
klart ud på konferencen med 
en krigserklæring mod mobbe-
kulturen: 

»Vi accepterer ikke mob-
ning. Det vil vi bare ikke have. 
Og jeg er parat til personligt at 
gribe ind, hvis medarbejdere 
kontakter mig og fortæller om 
tilfælde af mobning.« 

»Må vi så ikke engang have 
det sjovt?,« spurgte en tilhører 
i salen – under henvisning til, 
at det var den typiske reakti-
on, som hun blev mødt med, 
når diskussionen om drillerier 
blev rejst. 

»Nej, I må ikke engang have 
det sjovt – hvis der er nogle 
som føler sig krænket af det,« 
lød svaret fra en af konferen-
cens mobbeeksperter, juridisk 
konsulent i HK, Jeanette 
Hahnemann. 

Lovgivningen på området er 
klokkeklar, forklarede Jeanet-
te Hahnemann: 

»Det er forbudt at mobbe – 

ARBEJDSMILJØ

Stine Maiken Brix

»Det er krybdyrshjernen, som 
mobber. Den tænker kun på 
sex, vold og magt. Men vi har 
med vores udviklede hjerne-
overbygning evnen til at for-
udsige konsekvenserne af vo-
res handlinger. Du vælger, 
hvad du gør, hvis du synes en 
kollega er irriterende.« 

Stand-up-hjerneforsker Pe-
ter Lund Madsen førte perso-
nalet ved Det Humanistiske 
Fakultet igennem en times un-
derholdende forelæsning om 
hjerner og mobbekultur. Han 
mener evolutionen er et godt 
bevis for, at vi skal skaffe os af 
med mobning: 

»Den kultur, som kan skabe 
den mest mobbefri omgang, 
det er også den kultur, der 
overlever. Det er demokratiet 
– det samfund, som skaber 
trygge rammer og glæde – som 
har vist sig stærkest.«

Mobning er et stort  
problem 
Og det faktisk et stort problem 
med mobning i universitets-
verdenen. Den netop afslutte-
de arbejdspladsvurdering har 
nemlig afsløret, at både sex-
chikane, vold og mobning er 
problemer for de ansatte på 
Københavns Universitet. 

Hver tiende tap’er og hver 
tiende vip’er har været udsat 
for mobning på Københavns 
Universitet. De fleste kun af og 

Ingen tolerance over  
for mobning
det humanistiske Fakultet indkaldte onsdag den 9. septem-
ber de ansatte til stormøde for at komme sexchikane, vold  
og mobning på universitetet til livs Har du haft problemer med mobning?

Sussi Olsen, videnskabelig medarbejder Center for Sprog- 

teknologi

Hvorfor deltager du på konferencen om mobning?

»Jeg er medlem af samarbejdsudvalget, og jeg deltager for at 

kunne formidle de indsigter om mobning, som kommer frem 

her på konferencen, tilbage på mit eget center.«

Har du oplevet problemer med mobning på arbejdspladsen?

»Vi har ikke store problemer med mobning hos os. I den nye ar-

bejdspladsvurdering er der ingen hos os, som har angivet mob-

ning som et problem. Men måske hvis man tænker bag ud, så 

kan der have været situationer, hvor vi kunne have håndteret 

dem bedre.«

Salma Ghani, medarbejder på TORS’ eksamenskontor

Hvorfor deltager du på konferencen om mobning?

»Det er et spændende emne – og jeg synes, det er en relevant 

diskussion for hele universitetet. På min arbejdsplads har vi 

snakket meget om, hvordan vi kan undgå en dårlig og rå tone i 

vores kommunikation.«

Har du oplevet problemer med mobning?

»Nej, ikke egentlig mobning. Men vi har haft en del konflikter 

mellem studerende og undervisere, fordi det er gået for stærkt. 

Så derfor har vi nu fokus på at tale ordentligt til hinanden.«

Mike Wenøe, karrierevejledningen på Det Humanistiske Fakultet

Hvorfor deltager du på konferencen?

»Jeg glæder mig til at høre Vincent Hendricks, der skal tale om 

mobningens logiske struktur. Jeg har tidligere læst filosofi på 

RUC og kender ham derfra.«

Har I problemer med mobning?

»Nej, det er overhovedet ikke et issue. Vi har det fandme godt – 

det må du meget gerne citere mig for. Men jeg vil meget gerne 

blive klogere på emnet.«

VOXPOP

MOBBEHJERNE – Hjerne-

forskeren Peter Lund Madsen 

holdt en af sine stand-up- 

forelæsninger om hjerner og 

mobbekultur.
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»I mit naive verdensbillede,« 
siger Richardson til politiker-
ne, »er det her et godt tids-
punkt at udvise lederskab om 
klimaet på.« 

»Men hvis det nu er tids-
punktet for lederskab,« fort-
sætter hun, »hvorfor har ingen 
europæisk topleder så gjort 
klimaet til sin hovedsag?« 

Hårde ord. Flere af ministre-
ne havde måske endda fået 
den tanke, at de selv var en 
slags topledere, eller i hvert 
fald topmellemledere.

Sårede mellemledere
Alexander Stubb, den finske 
udenrigsminister, er såret over 
Richardsons efterlysning af 
politisk lederskab.

»EU har udvist stort leder-
skab; institutionelt, men ikke i 
personform. Og USA, som har 
en fantastisk leder i Barack 
Obama, har stadig til gode at 
udvise lederskab, så nogle 
gange er institutionelt leder-
skab måske det bedste.«

tigt trækker stikket ud. Et suk 
fra salen.

Og nu snakker ministrene. 
De bakker hinanden op. De jo-
ker. Folk ler. Og ministrene ser 
smilene i salen og bliver alvor-
lige. Folk bliver kede af at have 
leet, de lytter, fremme i sæder-
ne. Budskabet er tungt, sætnin-
gerne smukt formuleret. Den 
nødvendige klimaaftale i Kø-
benhavn til vinter er i fare!

Tid til at udvise lederskab
Katherine Richardson er, for-
uden prodekan på Det Natur-
videnskabelige Fakultet, ho-
vedkraft bag den videnskabeli-
ge del af KU’s klimasatsning i 
2009. Hun har været ansvarlig 
for den synteserapport, der 
rummer de senest opdaterede 
indsigter fra klimaforsknin-
gen. En slags appendiks til 
FN’s klimarapport fra 2005, 
som vil blive distribueret til 
samtlige deltagere ved COP15, 
klimatopmødet i København 
til december.

som politikere, at forskerne 
kommunikerer konkret og 
håndgribeligt?«

Det synes Per Stig Møller nu 
nok, forskerne gør. De skal ba-
re ikke begynde at ændre vi-
denskabelige målsætninger, 
når først politikerne har accep-
teret, hvad det er, de skal for-
søge at opnå. Det sagde Per 
Stig Møllers forhenværende 
chef, eks-statsminister Anders 
Fogh Rasmussen, i øvrigt også 
i marts, før han forlod dansk 
politik.

Ingen ledere
Dagens hårde spørgsmål lader 
vente på sig. Det falder først, 
da pressen har fået sit, og fol-
ket skal med til debat. I Festsa-
len endda, hvor ’Final Count-
down’ blæser skingert, mens 
ministrene værdigt træder ind. 

Musikken, denne udstød-
ning fra firserne, toner efter-
hånden ud i en gurglende tap-
pingsolo, som fortsætter en 
stund, indtil nogen barmhjer-

På dette punkt går det bed-
re, mener den britiske uden-
rigsminister. Det politiske  
system har opfanget advarsler-
ne fra klimaforskerne. Det er 
nu, de forsøger at reagere på 
dem. 

Men anden gang
Ved siden af sidder Sune, Uni-
versitetsavisen.dk’s udsendte 
reporter. Han fanger Per Stig 
Møllers blik. »Ja!« opfordrer 
Møller. 

Øverst på Sunes blok står 
der: 

»Er du enig med din parti-
formand i, at militant islamisk 
fundamentalisme er et større 
problem end den potentielle 
klimakatastrofe?« 

Okay, når vi ligefrem får to 
chancer ...

Sunes spørgsmål kommer i 
fjernsynet om aftenen. Han si-
ger:

»Forskere har en tendens til 
at udtrykke sig som politikere 
– det vil sige mudret. Føler I, 

D for Miliband, David  
Miliband
Så spørgsmålet bliver sendt af 
sted til den britiske udenrigs-
minister David Miliband. 

»Er du, er politikere i det he-
le taget, blevet bedre til at lyt-
te til videnskaben, Mr. Mili-
band?« 

Vi spørger, fordi den britiske 
regerings egen klimadiplomat 
John Ashton her i København 
på Københavns Universitets 
klimakongres i marts, netop 
pointerede at politikere typisk 
betragter videnskabsfolk som 
lobbyister. Altså sælgere på 
linje med alle de andre bud-
skabstaskenspillere, der til-
stopper deres forkontorer med 
politiske salgsnumre.

»Jeg er i hvert fald ikke selv 
blevet bedre til videnskab,« si-
ger David Miliband. »Jeg fik et 
D i skolen. Men når det er sagt, 
så er det selvfølgelig vigtigt, at 
alle vores beslutninger om kli-
maet er funderet i videnska-
ben.«

POLITISK TEATER

Af Christoffer Zieler

Torsdag den 10. september 
2009: Vi er til pressemøde, 
fordi fem udenrigsministre 
pludselig en formiddag er duk-
ket op på Københavns Univer-
sitet. På Universitetsavisens 
blok står der:

»Per Stig Møller, er du enig 
med din partiformand i, at  
militant islamisme er en større 
trussel end klimaforandrin-
ger?«

Men Universitetsavisen har 
fået klima på hjernen, for mil-
jøet er vigtigt, og den konser-
vative formand Lene Esper-
sens islam på hjernen må ven-
te til en anden gang.  

Desuden var det jo ikke Per 
Stig Møller, der udtalte sig, og 
desuden er udsagnet alligevel 
så ... årh, vi har ikke tid til at 
blamere Per Stig Møller, når 
nu klimaet er så vigtigt. 

Vejret på hjernen
der er grænser for, hvor meget debat fem ministre 
kan levere på en times tid. Så gælder det om  
at stille det helt rigtige spørgsmål

PhoTo: LIZETTE kABRé
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tager dem. Når det ikke er nok, må man lave koblinger til 
andre problemer. Det gøres ofte ved at gøre problemet til 
et sikkerhedsspørgsmål. 

Man gør det for at fange publikums opmærksomhed – 
første prioritet er medierne og anden prioritet er de tilste-
deværende ved mødet. Det er i sidste ende publikum, der 
skal acceptere de fem udenrigsministres påstand om, 
hvor meget det haster, og hvor vigtigt det er.

Ser vi på udenrigsministres optræden, var alle elemen-
terne til stede. Til tonerne af ’The Final Countdown’ tråd-
te de symbolsk ind, og de fortalte i deres oplæg stort set 
det samme: Det er for staternes og individernes sikker-
heds skyld, at det haster med en ambitiøs klimaaftale, ko-
ste hvad det koste vil. 

Ser vi på ordvalget i løbet af de 30 minutters oplæg ef-
terfulgt af spørgsmål, genspejles mønstret. Ord som ’sik-
kerhed’ (32 gange), ’haster’ ( 14), ’trussel’ (10) og ’nød- 
situation’ (9) optrådte hyppigt i forbindelse med ’klima-
forandringer’ for at understrege vigtigheden. Det vil med-
føre flere krige, hungersnød og en række andre ting, hvis 
ikke vi får løst dette, lyder logikken. 

En succes?
Kan vi så sige, at dagens forsøg på sikkerhedsliggørelse 
var en succes? Har udenrigsministrene opnået accept til 
at indgå en ambitiøs klimaaftale uanset prisen af dette? 

Det klare og utvetydige svar er: Måske. Det lader sig  
ikke så let måle, hvorvidt forsøget lykkedes, da der på  
klimaspørgsmålet er et stort publikum og et komplekst 
net af aktører. 

Publikum er de enkelte parlamenter, som skal give 
mandat til, at forhandlerne kan indgå en ambitiøs aftale i 
København. Derudover er det befolkningerne i de enkelte 
lande, som skal acceptere deres politikeres handlinger, 
særligt i demokratier hvor politikerne gerne vil genvæl-
ges. Endelig er der en række aktører, der præger debatten 
for og imod. 

En vurdering af succesen kan derfor først laves efter 
klimatopmødet i København. Pointen her må være, at de 
fem lande er gået i gang med at bruge alle mulige midler 
for at overbevise deres befolkninger og omverdenen om 
vigtigheden af en ambitiøs klimaaftale i København. Ko-
ste hvad det koste vil.

Alarmerende ordvalg

I løbet af 30 minutters oplæg blev følgende ord 

nævnt x antal gange i forbindelse med klima:

Sikkerhed: 32

Haster: 14

Trussel: 10

Nødsituation: 9

SIKKERHEDSLIGGØRELSE

Af Jonas Hedegaard Hansen,  

underviser i Politologi på  

Statskundskab, KU.

Til dagens arrangement er publikum og journalister ha-
stet ind. Anført af prorektor Lykke Friis haster udenrigs-
ministrene ind i lokalet. Den næste time fortæller de os, 
hvor meget det haster, og hvor forfærdeligt det er, hvis ik-
ke det lykkes at lave en ambitiøs klimaaftale. Klokken 11 
haster de ud igen. 

Summa summarum giver det en hel masse hastværk  
på kort tid. Men hvorfor al den hast? Hvad vil udenrigs-
ministrene og deres regeringer opnå med sådan en optræ-
den? Teorien om ’sikkerhedsliggørelse’ kan hjælpe os 
med at forstå det.

Grundlæggende i teorien er, at et emne, fx klima, enten 
kan være ikke-politiseret (uden for dagsordenen), politi-
seret (en del af den normale politiske proces på linje med 
andre emner) eller sikkerhedsliggjort (løftet over normal 
politik). 

Når et emne er sikkerhedsliggjort, træder de normale 
spilleregler for beslutningstagen ud af kraft, og det bliver 
herved muligt for beslutningstagerne at anvende ekstra-
ordinære midler. Problemet må løses uanset prisen. 

Det mest oplagte eksempel er sikkerhedsliggørelse af 
en stats overlevelse ved trussel fra andre stater, men det 
er også muligt at sikkerhedsliggøre andre områder, her-
under klimaspørgsmålet. Hermed er det også sagt, at 
hvad der anses for en trussel ikke er objektivt og fast defi-
neret, men at trusler skabes og formes (konstrueres) gen-
nem talehandlinger.

Klimaet drukner
I et politisk perspektiv er klimaets problem, at det druk-
ner under en række andre problemer. Der opstår konstant 
nye ’kriser’, som skal løses nu og her, hvorimod konse-
kvenserne af klimaproblemet er langsigtede. Finanskrise, 
fødevarekrise og andre kriser haster mere og optager for-
siderne, fordi de er mere konkrete. 

Der ligger altså både en udfordring i at råbe medierne 
op og i at opnå accept fra vælgerne, så de kan blive gen-
valgt. Disse to udfordringer påvirker naturligvis hinanden 
gensidigt.

Hvordan tiltrækker man opmærksomhed? Man samler 
fem væsentlige udenrigsministre, der rangerer højere end 
klima- og miljøministre. Man samler to af Europas stor-
magter, EU’s formandskab (Sverige), værten for topmø-
det (Danmark) og Finland (hvis udenrigsminister passen-
de jokede med, at han kunne slappe af, imens de andre 
klarede opgaven). 

Et råb om hjælp
Hvordan redder man klimaet fra druknedøden? Man rå-
ber om hjælp. Man råber højt, bruger kraftige ord og gen-

NGO for atomkraft og 
strålende trøjer
De hårde spørgsmål regner nu, 
efter at den venligtsindede 
presse har pakket sammen. En 
pensioneret atomfysiker i sa-
len spørger, om ministrene vil 
arbejde for at få atomkraft be-
handlet på lige fod med andre 
CO2-venlige teknologier. 
Spørgsmålet er rettet til Per 
Stig Møller.

»I know your question, you 
know my answer,« siger Per 
Stig Møller. Vi andre må gæt-
te. Det er den slags korte svar, 
der gør det muligt for debatten 
at komme rundt om overra-
skende mange emner. 

Salens militæranalytikere vil 
vide mere om den isfri nordpol 
og sikkerhedsproblemerne i at 
droppe Suez-kanalen som 
handelsvej. Det er der også 
megaproblemer i; hvem skulle 
have tænkt det?

Der bliver endda tid til at 
prorektor og debatstyrer Lyk-
ke Friis kan uddele et gult kort 
til den franske udenrigsmini-
ster for et stærkt ævlende svar 
om atomkraft i Frankrig. Og, 
da sluttidspunktet er i sigte, til 
en slags opsummering fra 
svenske Carl Bildt, som også er 
formand for EU i øjeblikket.

»We can handle things,« si-
ger Bildt fast. Han er bekymret 
for den del af planeten, der lig-
ger rundt om EU.

Ministrene kom. Og de er 
klar til at indtage førertrøjen. 
Og trøjer får de fra Lykke Friis’ 
T-shirtkanon – danske cykel-
trøjer i støjende Dannebrogs-
farver. 

»Baby, you can drive my 
car!« råber prorektor som en 
slags konklusion på mødet. En 
el-bil, tænker man, forhåb-
ningsfuldt. Og derpå lukker 
Beatles festen. Det udenrigs-
ministerielle roadshow fort-
sætter i en anden by, i et nyt 
land.

Og spørgsmålet er, om no-
gen dér har hørt om Lene 
Espersen og truslen fra islam.

chz@adm.ku.dk 

Også Per Stig Møller afsky-
der en defensiv bredside: 

»Mrs. Richardson efterlyser 
en stærk mand eller kvinde. Vi 
bygger stærke institutioner, 
det synes jeg er mere sindsli-
gevægtigt.« 

Det er kompliceret stof, for-
klarer den danske udenrigsmi-
nister, som jo altså, forestiller 
man sig, dagligt må slås for at 
overbevise sin egen partifor-
mand om at tage sagen alvor-
ligt.

Det er den britiske udenrigs-
minister David Miliband, der 
kommer til at formulere det 
pæneste svar til Katherine Ri-
chardsons kritik.

»Jeg beklager, hvis nogen 
fik det indtryk, at vi er her i 
dag med opmuntrende ord,« 
siger han. 

»Vi er her for at slå på 
alarmklokken. Vi gentager vo-
res mål indtil kvalmegrænsen. 
Alle partilederne har været 
enige, kedsommeligt enige, 
men vi må forvandle enighe-
den til pres. Vi skal have finan-
sieringen på plads. EU skal fin-
de ud af det her i oktober og 
tage det med til forhandlings-
bordet i december. Det er 11. 
time.« 

Good stuff. Det lyder leder-
agtigt.

Hvilket lederskab?
Men Greenpeace forlanger 
mere end velturnerede sætnin-
ger. I salen befinder sig en re-
præsentant for miljøorganisa-
tionen: 

»Hvis EU har udvist leder-
skab, så er det gået hen over 
hovedet på mig,« siger hun. 
»Selv hvis EU leverer 30 pro-
cent, så vil vi stadig have pro-
blemer. Hvor er lederskabet i 
det?« 

Målene er utilstrækkelige, 
mener Greenpeace. »Hvem 
ringer alarmen for? Er det en-
delig nu, I vil vække EU?«

»Vis mig en blok af 27 andre 
lande, der har gjort mere,« 
svarer finske Alexander Stubb. 
I salen begynder folk at tælle, 
men det er svært. Hvor mange 
lande er med i Mercosur, for 
eksempel?

ÆGTE LEDERSKAB – »Hvis det nu er tids-

punktet for lederskab, hvorfor har ingen euro-

pæisk topleder så gjort klimaet til sin hoved-

sag?,« spurgte prodekan på Naturvidenskab og 

formand for regeringens klimakommission,  

Katherine Richardson.

Når fem udenrigsministre  
taler med store bogstaver
Udenrigsministrenes besøg i Festsalen torsdag den 10. september 2009 var et  

oplagt forsøg på at gøre klima til et sikkerhedsspørgsmål 

TOPMØDE – Fra ven-

stre mod højre ses Per 

Stig Møller, britiske  

David Miliband, svenske 

Carl Bildt, franske Ber-

nard Kouchner og finske 

Alexander Stubb.

VELBESØGT MØDE – Der var stor interesse 

for at høre udenrigsministrenes bud på, hvordan 

klimatopmødet til december kan blive en succes.

FAKTA

P
h

o
T

o
: 

LI
Z

E
T

T
E

 k
A

B
R

é



12  UNIVERSITETSAVISEN 11 ·  2009

INTERVIEW

ring, der siger, at PET i ”alt væsentligt” har 
overholdt de instrukser, de er blevet pålagt, så 
bliver der ingen debat. Allerede to timer efter at 
I afleverede 4.600 sider, var justitsministeren 
(Brian Mikkelsen, red.) ude at sige, at han var 
glad for at få konstateret, at der ikke var noget 
at komme efter.«

»Der er ikke en djævel, der har tid til at læse 
den rapport. Man skal jo være pensionist og 
meget optaget af sagerne for at læse så meget, 
at man overhovedet tør udtale sig om det. Men 
det er helt sikkert, at hvis folk havde læst den, 
havde kritikken været enorm.« 

Wamberg-udvalget obstrueres
DT: »Jeg er enig med dig i, at beretningen er for 
lang. Jeg skrev et kortere resumé, og jeg var he-
le tiden fortaler for en kortere rapport. Men 
man får ikke altid sin vilje, men til gengæld har 
offentligheden da fået læsestof og en udførlig 
dokumentation på baggrund af ellers utilgæn-
gelige arkiver.« 

»Med hensyn til PET’s registreringer, så me-
ner jeg, at Wamberg-udvalget kraftigere burde 
have taget afstand fra misbruget. Det var jo 
dem, der kendte til det, og de kunne være gået 
af, hvis de mente det alvorligt. Men så var det 
heller ikke flere sager, udvalget blev unddraget. 
Vi har kunnet dokumentere cirka 20 tilfælde. 
Der har sikkert været nogle flere, men man kan 
stille spørgsmålstegn ved, hvor tyk misinforme-
ringen egentlig har været.«

PW: »Jeg synes, det er at føje spot til skade at 
sige, at udvalget bare burde være gået af. De al-
lergroveste ting blev de jo holdt uvidende om. 
Og de lagde ellers hårdt ud. De ville lave uan-
meldt stikprøvekontrol, men PET insisterede på 
at få sagsnumrene en uge i forvejen. Hvis det 
var en kontroversiel sag, som Wamberg-udval-
get ikke skulle se, så fik de bare en anden sag.«

»Udvalget havde også ret til at se alle nyregi-
streringer, men i starten kunne Justitsministeri-
et nedlægge veto. Der blev nedlagt så mange 
vetoer, at udvalget faktisk overvejede at gå i 
protest, og derfor skiftede PET bevidst taktik. 
Det dokumenterer jeres beretning. I stedet for 
at nedlægge veto, påstod man, at nogle sager 
ikke eksisterede og var blevet makuleret, men i 
virkeligheden flyttede man sagerne til såkaldte 

idé forlod man senere for i stedet at nøjes med 
at klarlægge omstændighederne. Men man be-
holdt det her alt for komplicerede udspørgersy-
stem. Uanset dygtighed var der nogle mellem-
led i det system, man som historiker, der nor-
malt går direkte til kilden, ikke er vant til.«

»Der er også en forskel i, hvad man afdække-
de. Den norske efterretningstjeneste havde frie-
re hænder end PET, og det er der kommet en 
række erstatningssager ud af. Det får vi at se, 
om der også gør i Danmark, men den norske 
undersøgelse afdækkede mere end vi gjorde. 

»Jeg synes ikke, at den danske kommission 
blev sammensat på en optimal måde, og faktisk 
er jeg forbløffet over, at der ikke har været mere 
kritik end der har. Kritikerne har i høj grad væ-
ret Tordenskjolds soldater, og der har ikke væ-
ret så mange af dem.« 

Brian Mikkelsens alibi
Inden I fortaber jer i den helt store forbrødring: 
Hvad er så problemet med PET-beretningen, Pre-
ben Wilhjelm?

PW: »I forhold til spørgsmålet om PET’s regi-
streringspraksis er der tre led. For det første be-
vises det side op og side ned, på hundredvis af 
sider, at regeringserklæringen fra 1968 ikke er 
blevet overholdt. For det andet kommer kom-
missionen frem til den konklusion, at det kan 
PET ikke bebrejdes.« 

»Og for det tredje – og her blev jeg rigtig 
overrasket – så frifinder kommissionen blankt 
ministrene og regeringerne, fordi en sådan re-
geringserklæring ikke er retligt bindende. Det 
havde jeg ikke forestillet mig.« 

»Regeringserklæringen er blevet bekræftet så 
mange gange. Første gang fuldstændig katego-
risk og uden skyggen af forbehold af statsminis-
teren selv (Hilmar Baunsgaard, red.) i Folketin-
get tre dage efter, at den blev udsendt. Mindst 
20 gange har ministre erklæret, at Wamberg-
udvalget kontrollerede PET’s registreringer.« 

»Nu viser kommissionen så, at Wamberg- 
udvalget systematisk er blevet ført bag lyset og 
endda flere gange har bedt justitsministrene 
om at informere Folketinget om PET’s registre-
ringspraksis. Det blev aldrig gjort.«

»Og det er klart, at når Ditlev Tamm og PET-
kommissionen kommer med en samlet vurde-

PET-KOMMISSIONEN

Af Sune Engel Rasmussen

Preben Wilhjelm, hvad mener du er problemet 
med PET-kommissionens beretning?
 Preben Wilhjelm (PW): »Først vil jeg gerne 
fastslå, at det meste af den kritik, der er kom-
met af beretningen, rammer ved siden af. Kom-
missionen har haft et elendigt kommissorium, 
og mange af de ting, de kritiseres for ikke at be-
handle, skulle de heller ikke behandle, ifølge 
kommissoriet. Og det kan man så ærgre sig 
over efter ti års arbejde, over 70 millioner kro-
ner og 4.600 sider – som i øvrigt er en guldgru-
be af information« 

»Udgangspunktet har fra starten været lousy. 
Vi anbefalede at kopiere den norske model fra 
Ketil Lund-rapporten (fra 1996, red.). Den tog 
kun to år at lave og har virket helt anderledes 
lammende over for al kritik, fordi folk følte, at 
hver en sten var blevet vendt.«

»Man har også behandlet vidnerne forskel-
ligt. I Norge mente man, at det var vigtigere at 
få belyst historien, end at hænge nogen op på, 
hvad de havde foretaget sig for 30 år siden. I 
Danmark skulle alle have lov at have bisiddere 
med og skulle beskytte sig mod straffeansvar. 
Det har i hvert fald ikke fremmet deres lyst til at 
fortælle.«

Det, der var så genialt ved den norske rap-
port, var, at man håndplukkede et afhørerkorps 
af de dygtigste politifolk, som blev helt frigjort 
fra politiet, og samtidig nedsatte man en paral-
lelkommission af historikere til at ånde dem i 
nakken. Så sikrede man sig, at alle var grundi-
ge.«

Indledende enighed
Ditlev Tamm (DT): »Det er sjovt, at du siger 
det, for i Danmark var armslængdeprincippet 
vigtigt, og det var netop af hensyn til venstre-
fløjen, og for at forebygge kritik, at man ikke 
ville have nogen med, som havde haft forbin-
delse til PET. Jeg er enig i, at man burde have 
haft sagkyndige med fra starten.« 

»Og jeg vil også gerne tilslutte mig din kritik 
af kommissoriet. Man begyndte med overvejel-
ser om at undersøge ansvarsspørgsmål, og den 

» der er ikke en djævel,  
der har tid til at læse  
den rapport«

Beretningen om PET, skrevet af den dyreste kommission i danmarkshistorien, er 
kræs for både nørder og nybegyndere, og har ført en række slagsmål om helt 
fundamentale demokratiske principper med sig. Universitetsavisen har konfron-
teret rapportens medforfatter, juraprofessor ditlev Tamm, med dens skarpeste 
kritiker, venstrefløjsveteranen Preben Wilhjelm. Følg nedenfor den heftige  
diskussion om ministerløgne, ulovlig overvågning og enøjede fortolkninger

Sagen kort
Er det i orden, at en regering vildleder fol-

kevalgte politikere og befolkningen af 

hensyn til landets sikkerhed? Og hvor me-

get må ministre misinformere Folketinget, 

før de kan stilles til ansvar? 

Fundamentale demokratiske spørgsmål 

som disse siver ud af siderne på PET-kom-

missionens nyligt udgivne 16-binds beret-

ning om efterretningstjenestens virke un-

der den kolde krig. 

Omdrejningspunktet er en erklæring frem-

sat af Hilmar Baunsgaards VKR-regering 

den 30. september 1968 om, at man frem-

over ikke må overvåge danske statsborgere 

alene på grund af lovlig politisk virksom-

hed. En erklæring, der primært var rettet 

mod de venstreorienterede miljøer, og 

særligt mod kommunisterne, som på papi-

ret nu kunne organisere og ytre sig på lige 

fod med andre politiske grupperinger. I 

det omfang, registrering af lovlig politisk 

aktivitet var foregået tidligere, skulle de 

pågældende sager makuleres. 

Alligevel fortsatte PET med at registrere så-

vel venstre- som højreorienterede gruppe-

ringer, selv hvis de havde rent mel i posen. 

Regeringens udvalg, der var nedsat til at 

holde snor i PET – det såkaldte Wamberg-

udvalg – forsøgte i starten at føre kontrol 

med registreringerne, men blev på forskel-

lig vis ført bag lyset fra 1968 til 1989.

PET’s praksis blev delvist legitimeret af et 

internt notat, udarbejdet to uger før rege-

ringserklæringen i 1968, som gav efterret-

ningstjenesten videre beføjelser, men som 

offentligheden ikke kendte til, før PET-

kommissionen fik fingrene i efterretnings-

tjenestens arkiver.

FAKTA
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dragende, er en meget kompliceret vurdering, 
og det er det, man normalt har en rigsret til at 
gøre.« 

PW: »Du har i Berlingske Tidende sagt, at ju-
ra er en pudsig ting, fordi det går ud på at for-
tolke love og regler i relation til virkeligheden. 
Og det synes jeg, at I har gjort med det ene øje 
lukket. I har fortolket i forhold til PET’s virkelig-
hed, men I har ikke gjort en stavelse for at for-
tolke i forhold til befolkningens og Folketingets 
virkelighed. Hvordan skal vi kunne reagere på 
noget, vi synes er forkert, når vi hele tiden bli-
ver bildt ind, at alt foregår efter bogen?«

Sagens kerne
Er det i orden, at regeringer siger ét over for de 
folkevalgte politikere i Folketinget, men reelt gør 
noget helt andet, Ditlev Tamm?

DT: »Det er et kompliceret spørgsmål. Jeg 
mener grundlæggende ikke, at det er i orden. 
Men jeg er heller ikke den, der i dag 40 år efter 
skal sætte mig til dommer over for skiftende mi-
nistre og regeringers overvejelser om, hvilke 
slag man vil tage i Folketinget. Der indgår jo en 
række politiske overvejelser, som har med lan-
dets sikkerhed at gøre. Det er en meget, meget 
kompliceret udredning.« 

PW: »Nej, det er ikke kompliceret. Hvad har 
man ellers ministeransvarlighedsloven til? Du 
må ikke misinformere, og du må ikke fortie op-
lysninger af væsentlig betydning, ikke engang 
utilsigtet. Det er ikke så svært at finde ud af, om 
der er objektivt grundlag for en rigsretssag, 
men det bliver kompliceret politisk, fordi man 
skal finde flertal for en rigsretssag.«

»Vi forsøgte allerede få måneder efter rege-
ringserklæringen at gøre opmærksom på, at der 
var grundlag for en rigsretssag mod Knud The-
strup (konservativ justitsminister fra 1968-71, 
red.) efter den såkaldte Kejsergadesag. Jeg me-
ner, at det nu er dokumenteret, at det var der 
faktisk objektivt grundlag for, men der var in-
gen partier, der støttede det.« 

>

instruks. PET har fået den.« 
PW: »Den indgik ikke i noget af det, vi andre 

fik at vide var instruksen.« 
DT: »Det er noget andet. Man kan diskutere, 

hvor mange mennesker, der fik instruksen at 
kende, men man kan ikke diskutere, om det var 
en instruks, for det var det.« 

Flere virkeligheder, enøjet fortolkning
PW: »Jeg indrømmer, at det ikke er alle rege-
ringsudtalelser, der er retligt bindende. De gæl-
der jo også vedtagne beslutningsforslag, som 
rækker fra diffuse hensigtserklæringer til de al-
lervigtigste afgørelser. For eksempel sker alle 
vores konventionstiltrædelser ved beslutnings-
forslag. Vores krigsdeltagelse sker ikke ved lov, 
men ved beslutningsforslag. Derfor kan man ik-
ke generelt sige, at beslutningsforslag ikke er 
retligt bindende.«

»Det afhænger af omstændighederne og be-
slutningsforslagets valør, og når det gælder re-
geringserklæringen, var valøren enormt høj. Vi 
har aldrig set noget lignende. Det var oven i  
købet sådan, at da vi andre, få måneder efter at 
erklæringen blev fremsat, fik en kraftig mistan-
ke om, at den ikke blev overholdt, forsøgte vi at 
få den gjort til lov. Det blev afvist af alle andre 
partier, fordi de ikke mente, det var nødven-
digt. Det viser hvilken status, man tillagde 
den.« 

DT: »Der er ingen, der læser kommissions-
flertallets beretning, som kan være i tvivl om, at 
der var et problem. Men det er ikke et problem, 
som det er kommissionens opgave at tage stil-
ling til. 

»Rapporten afdækker, at PET opererer i snæ-
ver forbindelse med Justitsministeriet, som 
igen er dækket af regeringen. Hvad PET gør, 
fremtræder derfor som landets officielle politik 
under vekslende regeringer. Undersøgelsen er 
imidlertid begrænset til blot at handle om PET. 
Vi er ikke blevet bedt om at undersøge, hvad 
skiftende regeringer og ministre har ment, at 
Folketinget burde vide. Om det er ansvarspå-

arbejdskartoteker. Og her taler vi ikke om 20 
sager, men om flere tusinde.«

Regeringserklæringen: pressemeddelelse 
eller instruks?
DT: »Du siger, at regeringserklæringen er over-
trådt, men spørgsmålet er, hvad denne rege-
ringserklæring egentlig er, og hvordan man 
skal forstå dens indhold. Ifølge kommissions-
flertallet er regeringserklæringen en offentlig-
gørelse af en instruks, man vil give PET.« 

»Det er rigtigt, at det kun er en delvis offent-
liggørelse af en instruks om, at man i fremtiden 
ikke må registrere alene på grund af lovlig poli-
tisk virksomhed. Og at i det omfang, man har 
gjort det tidligere, skal sagerne makuleres.«

»Mit synspunkt, som jeg er fuldstændigt over-
bevist om er det eneste juridisk holdbare, er, at 
selve instruksen består af denne erklæring sam-
men med det notat, der blev udarbejdet 14 da-
ge før, hvor man er fuldstændig klar over ordly-
den i erklæringen.«

»Erklæringen kan ikke stå alene, den kræver 
en uddybende forklaring. Og den forklaring – 
notatet – bliver ikke offentliggjort for Folketin-
get og derfor opstår der et gab mellem praksis 
og det, som Folketinget får fortalt. Og alt det 
her er klart lagt frem i beretningen. Kommissio-
nen forsøger ikke at skjule eller bagatellisere 
noget, der er foregået i PET.«

»Kommissionens opgave var at vurdere, om 
PET havde overtrådt gældende retningslinjer, 
og for mig som jurist er der ingen tvivl om, at 
fordi man fortæller befolkningen og Folketinget 
noget i en pressemeddelelse, er der ikke skabt 
et retligt ansvarsgrundlag. Det kan rejse nogle 
politiske forventninger, men det er noget an-
det.«

PW: »Regeringserklæringen var ikke bare en 
pressemeddelelse. Det var det, man meddelte 
Folketinget blev sat ind som et nyt punkt i PET’s 
instruks. Hvorimod notatet aldrig er blevet sat 
ind i PET’s instruks.« 

DT: »Det er simpelthen ikke rigtigt. Det er en 

VENSTREFLØJ – Preben Wilhjelm (f. 1935) var folketingsmedlem for Venstresocia-

listerne (VS) fra 1975-1984. Han var desuden medstifter af SF i 1959 og VS i 1967. Han 

er uddannet atomfysiker og en ph.d.-grad i jura fra Københavns Universitet. 

HØJREFLØJ – Ditlev Tamm (f. 1946) er professor i retshistorie ved Københavns Universitet og histo-

riker med speciale i moderne dansk politisk historie. Tamm blev dr.jur. i 1977 og dr.phil. i 1984. Ditlev 

Tamm har desuden i en årrække været samfundskommentator på blandt andet Berlingske Tidende.

Regeringserklæringen af  
30. september 1968

»Regeringen har i dag besluttet, at regi-

strering af danske statsborgere ikke læn-

gere må finde sted alene på grundlag af 

lovlig politisk virksomhed.«

»At sådanne registreringer hidtil har fun-

det sted har ofte givet anledning til debat 

både under den nuværende og tidligere 

regering. Det beror naturligvis på et skøn, 

om registreringer af denne art er nødven-

dige. De sikkerhedsmæssige hensyn står 

her over for hensynet til, at den enkelte 

borger frit kan udfolde sig.«

»Principielt må det erkendes, at en virk-

somhed, der holder sig inden for de græn-

ser, der er afstukket ved lovgivningen, ikke 

bør give anledning til registrering hos poli-

tiet. Efter at have afvejet disse modstående 

hensyn har regeringen fundet det forsvar-

ligt efter omstændighederne at opgive re-

gistrering alene på grundlag af lovlig poli-

tisk virksomhed. Såfremt der tidligere måt-

te være registrerede oplysninger af denne 

art, vil de blive tilintetgjort.«

PhoTo: LARS JUUL hAUSchILdT
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grunden til, at Wamberg-udvalget ikke fik sa-
gerne at se.«

Hvad med SF?
DT: »De blev kun overvåget i en kort periode, 

og sådan som verden så ud, kan man ikke for-
tænke nogen i at mistænke SF for at være et 
dække for at være kommunist.«

PW: »Hvilket da også var fuldt lovligt.«
DT: »Nu er det jo ikke en efterretningstjenes-

tes opgave at registrere lovlig politisk virksom-
hed, men at finde ud af, om der var ulovlig akti-
vitet. Efterretningstjenester er ikke klogere, end 
de er, og vidste man ikke, hvad der foregik, 
overvågede man. Men hvis man har set, at der 
ikke var noget at overvåge, så er man også stop-
pet igen. Og mange af de rene kommunistregi-
streringer blev jo også slettet efter regeringser-
klæringen.«

PW: »Og overført til det, man kaldte arbejds-
kartoteker.«

Var det i orden at overvåge kommunister, fordi 
de var kommunister?

DT: »Ja, det var det da. Ellers var det en dår-
lig efterretningstjeneste. Kommunistpartiet var 
jo i lommen på Moskva. Registrering og over-
vågning er jo heller ikke det samme.«

PW: »Det var nu den almene opfattelse i 1968, 
at regeringserklæringen netop gik ud på at gøre 
det ulovligt at registrere kommunister, alene for-
di de var kommunister. Det var det, man havde 
diskuteret helt tilbage fra besættelsestiden, hvor 
interessen for det, man kaldte hemmelige eller 
politiske kartoteker, stammede fra.

Apartheid-modstandere overvåges
PW: »I dag er der ingen, der galper op over, at 
vi bliver registreret over det hele. Vores mails, 
vores telefoner, hvad vi køber i Irma og så  
videre. Det er ren kortlægning af, hvad vi laver. 
Modstanden mod Big Brother-staten er helt 
væk i dag, men især i 1960’erne var det en stor 
debat.«

»Det havde været i orden for mig, hvis man 
havde sagt, at man ikke ville stoppe med at re-
gistrere kommunister eller østrejser, fordi ”de 
var vores fjender”. PET har haft et koldkrigsbil-
lede, der svarede til regeringens, og så skal man 
sige klart og tydeligt, at man registrerer sine 
modstandere.« 

jura kræver en fortolkning og man kan jo ikke 
operere som efterretningstjeneste alene ud fra 
en sådan erklæring fra 1968, så derfor er en 
præcisering nødvendig.« 

»Men jeg vil da gerne spørge dig, Preben Wil-
hjelm: Troede I virkelig dengang på, at der ikke 
var retningslinjer, som fortolkede regerings- 
erklæringen?«

»PW: Nej, jeg er ikke forundret over, at rege-
ringserklæringen er overtrådt. Men jeg er stadig 
så gammeldags og naiv, at jeg mener, at idealet 
for et retssamfund, det er det, som står fortalen 
i Jyske Lov fra 1241: Loven skal være ærlig og så 
tydelig, at enhver ved og forstår, hvad loven si-
ger. Men de sidder så sent som i 1983 i al hem-
melighed og beslutter, at ’lovlig politisk virk-
somhed’ kun dækker menigt medlemskab af op-
stillingsberettigede partier. Ikke tillidsposter. 
Ikke EF-modstand, Sydafrika-komitéen og så 
videre. Vidste enhver dansk borger, at det ikke 
blev regnet for lovlig politisk virksomhed?«

DT: »Man kan sagtens tage en politisk diskus-
sion om selve efterretningstjenesten, men så 
diskuterer man hele det overordnede danske 
samfundsapparat i perioden. Men det var ikke 
PET-kommissionens opgave. Men altså, jeg kan 
da sagtens forstå, at hvis man har været blandt 
de registrerede, som du har, så har du en anden 
holdning til de ting, der er foregået i hele det 
danske apparat, som man ikke kendte til.«

Skal man forvente i et samfund, som har en ef-
terretningstjeneste, at tjenesten bliver givet nogle 
beføjelser udadtil og nogle andre indadtil? 

DT: »Ja, det tror jeg. Og så tror jeg i øvrigt ik-
ke, at det har været så slemt i Danmark som i 
alle mulige andre lande.«

Politisk forfølgelse
DT: »Meget af den her problematik knytter sig i 
virkeligheden til Wilhjelms eget parti, VS. Man 
må nok erkende, at det var svært at konstatere 
særlig ulovlig aktivitet i VS, der var en jo en 
voldsom retorik fra nogle af partiets medlem-
mer, som gjorde det naturligt at overvåge i en 
periode, men man kan diskutere, om der nu og-
så var grundlag for at registrere i ret lang tid. 
Man kan også diskutere, om nogle af de perso-
ner, der blev registreret, var farlige i et efterret-
ningsperspektiv, og det er formentlig også 

Ditlev Tamm, er du i gang med at bagatellisere 
et stort demokratisk problem?

DT: »Nej, jeg bagatelliserer det ikke. Jeg me-
ner bare ikke, at vi i kommissionen har grundla-
get til at tage stilling til det. Det er jo nemt nok 
objektivt at sige, at hvis man ifølge en vis be-
stemmelse skal give oplysninger, og man ikke 
gør det, så er bestemmelsen overtrådt. Men en 
juridisk afgørelse er meget mere end det. Det 
vigtige må jo være, at kommissionen har lagt 
det hele frem.«

Wilhjelm: kommissionen politiserer
PW: »Det ville være fint, hvis I bare fremlagde 
tingene, så vi andre selv kunne vurdere. Det er 
bare ikke det, I gør. I drager politiske og juridi-
ske konklusioner. Jeres meget firkantede state-
ment om, at en regeringserklæring ikke er ret-
ligt bindende, det er en juridisk konklusion. 

»Og jeres samlede vurdering, hvor I siger, at 
PET i alt væsentligt har overholdt gældende in-
strukser, det er en politisk vurdering. Man får 
ikke nedsat en rigsret, hvis der ikke er politisk 
flertal for det.« 

DT: »Det er måske heller ikke så menings-
fuldt. Der er ingen af de ministre, om hvem 
man kan diskutere, om de har givet misvisende 
oplysninger, som lever i dag. Der er ikke nogen 
at holde ansvarlige. Den vigtigste periode er 
umiddelbart efter 1968.«

PW: »Der er eksempler helt op i 1980’erne 
på, at der er blevet fortiet væsentlige oplysnin-
ger. Få dage efter at Ninn-Hansen, den da- 
værende konservative justitsminister, i 1983 
sammen med udenrigsminister Uffe Ellemann-
Jensen (V)og statsminister Poul Schlüter (K) og 
forsvarsminister Hans Engell (K) i sikkerheds-
udvalget laver en helt ny instruks, som giver 
PET langt, langt videre beføjelser, der insisterer 
han uforbeholdent i Folketinget på, at den gam-
le regeringserklæring er i funktion. Og at Wam-
berg-udvalget kontrollerer, at danske statsbor-
gere ikke overvåges alene på grund af lovlig  
politisk virksomhed.«

Hvad havde I regnet med?
DT: »Den er snedigere end som så. Det, der 
foreligger i 1983, kalder man ikke en instruks, 
men en retningslinje. Alle almene sætninger og 

»Man kan også over-
veje, hvad registre-
ringerne egentlig  
har været brugt til. 
Du har jo sådan set 
klaret dit liv meget 
godt. Hvem kunne 
egentlig påberåbe sig 
at være blevet regi-
streret på et løst 
grundlag, og hvor 
det har haft konse-
kvenser for deres 
karriere?« 
Ditlev Tamm.

Notatet af  
14. september 1968

Det hemmeligholdte notat præciserer fire 

kategorier af personer, som PET fortsat 

kunne registrere.

»Personer, der har forbindelse med en ef-

terforskningssag, hvori der er spørgsmål 

om evt. overtrædelse af straffelovens be-

stemmelser om forbrydelser mod rigets 

selvstændighed og sikkerhed og den lovli-

ge samfundsorden, herunder i første ræk-

ke de i straffelovens kapitler 12 og 13 om-

handlede forbrydelser.«

»Personer, som har tilknytning til sådanne 

personer, eller udlændinge, der formodes 

at udøve tilsvarende virksomhed eller har 

tilknytning ”til områder, hvorfra sådan 

virksomhed erfaringsmæssigt udøves.«

»Personer, der enkeltvis eller som medlem-

mer af grupper eller organisationer udøver 

virksomhed, der har til formål eller er eg-

net til at forårsage uroligheder eller om-

styrte eller undergrave den lovlige sam-

fundsorden.«

»Personer, hvis forhold i anledning af fore-

spørgsler fra andre myndigheder har været 

gjort til genstand for nærmere undersøgel-

se i efterretningstjenesten.«
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Budskabet
Hvad er læren fra beretningen?

DT: »Det er svært at sige. Den tager udgangs-
punkt i et samfund bestemt af helt andre politi-
ske modsætninger end i dag. Det er en anden 
diskussion, man har i dag.«

»Hvis man skal drage en lære af rapporten, så 
er det, at man skal have et godt, uafhængigt 
kontrolorgan. Jeg mener – med al respekt for 
de pæne mennesker, der sidder i Wamberg-ud-
valget, hvis holdninger jeg udmærket forstår – 
at udvalget er en meget pæn måde at føre sam-
fundskontrol på. Det er ikke et organ, man for-
venter, træder meget stærkt op over for mis-
brug, men det har heller ikke været meningen.«

»Jeg ser primært beretningen som et historisk 
dokument. Hvis man kan lære noget, er det en 
historisk lektie. Og måske også, at man skal 
tænke sig godt om, inden man nedsætter lig-
nende kommissioner en anden gang. Man bli-
ver let skuffet, eller får en helt anden konklusi-
on, end man måske havde håbet.«

PW: »Jeg synes, der er mere at lære i beret-
ningen. Især at man ikke skal stille sig tilfreds 
med en instruks eller en højtidelig regeringser-
klæring. Da VS allerede i 1969 har på fornem-
melsen, at vi bliver løbet om hjørner med, be-
der vi om at få gjort erklæringen til lov, men al-
le andre partier siger, at det er overflødigt.«

»Jeg har ikke den store fidus til, at man over-
hovedet kan kontrollere en efterretningstjene-
ste. Selvfølgelig skal der være et stærkere kon-
troludvalg, men jeg har svært ved at se, hvor-
dan man sikrer det, når man ser, hvor meget 
Wamberg-udvalget er blevet ført bag lyset.«

ser@adm.ku.dk

det er rimeligt at konkludere, at sikkerhedstje-
nesten systematisk forsøgte at arbejde uden om 
deres instrukser.«

»Man kan også gøre sig nogle overvejelser 
over, hvad registreringerne egentlig blev brugt 
til. Du har jo sådan set klaret dit liv meget godt. 
Hvem kunne egentlig påberåbe sig at være ble-
vet registreret på et løst grundlag, hvor det har 
haft konsekvenser for deres karriere?«. 

PW: »Det er rigtigt, at der næppe er nogen i 
Danmark, som er døde af at være registreret. 
For det var tiden ikke til, kan man sige. Men det 
troede man heller ikke 1930’erne, da politiet la-
vede politiske kartoteker, men det kostede fak-
tisk 150 danske borgere livet. Det var blandt 
andet på grund af de erfaringer, at registrerin-
gerne betød så meget. 

»Det var lammende for befolkningens aktive 
deltagelse i den politiske proces, og det er ska-
deligt for et levende demokrati, hvor folk bør 
kunne debattere åbent, selv hvis de har kontro-
versielle synspunkter.«

DT: »Vil du i alvor mene, at nogen har af-
holdt sig fra at indgå i en debat, fordi de var 
bange for at blive registreret?«

PW: »Ja, jeg kan love dig for, at det har spillet 
en rolle for folk. Ikke for de unge aktive, hvor 
det i nogle kredse nærmest gav status at være 
registreret. Men jeg var med til at gå rundt med 
anmelderlister for at få opstillet SF i 1959, og 
otte år senere for VS. Når vi kom ud til midald-
rende folk i provinsen, sagde de tit, at de havde 
sympati for partiet, men at de ikke ville havne 
på politiets lister. Måske har man overdrevet 
betydningen af det dengang, men der var helt 
sikkert en frygt.« 

»Personligt er jeg flintrende ligeglad. De kan 
have registreret mig lige så meget de ville. Jeg 
står nævnt tyve gange i jeres beretning og kun 
for det gode.« 

»Men jeg synes ikke, det er i orden, at man 
bilder Folketinget ind, at der er ting, man ikke 
gør, når man gør dem alligevel. Man sætter da 
demokratiet ud af kraft, hvis man ikke giver 
Folketinget mulighed for at forholde sig til tin-
gene på et realistisk grundlag, og det har man 
snydt det for i 30 år.«

»Som du så rigtigt har sagt, Ditlev, så har 
kommissionen arbejdet med begrænset materi-
ale, fordi man har slettet en masse sager. Ja, 
det tror da fanden. Det ville da være pinligt i 
dag at se, at man registrerede folk, bare fordi 
de var modstandere af apartheidstyret eller 
Vietnamkrigen.«

DT: »Det hænger også sammen med, at man 
frygtede uro og vold mod ambassader og rejse-
bureauer og sådan noget. Samfundet har også 
en pligt til at opretholde ro og orden. Selv om 
man ikke bryder sig om Franco-styret, kan sam-
fundet ikke acceptere, at man smadrer et 
spansk rejsebureau. Det var også en del af PET’s 
rolle. Med hensyn til makulering, gjaldt den re-
gel, at hvis der ikke var bevægelse i en sag, blev 
den makuleret efter ti år. Derfor er så mange 
sager blevet makuleret. Det kan man fra et hi-
storisk synspunkt beklage, men det er ment 
som en beskyttelse af de registrerede.«

Overvågede man også højrefløjsgrupper som fx 
Gladio-netværket?

DT: »Ja, beretningen har også et helt bind om 
højrefløjsregistreringer. Men dem, der for alvor 
spillede en rolle i efterkrigstiden, var jo kom-
munisterne. Og de klogeste var på venstreflø-
jen, det er der ingen tvivl om.«

»Det er jo nok rigtigt, det du siger, Wilhjelm, 
men man skal huske på, at udgangspunktet i 
1960’erne var, at en efterretningstjeneste var 
hemmelig. Så sker der en gradvis proces, hvor 
PET tvinges til at lægge mere og mere frem, og 
hvor det faktisk lykkes at bygge et kontrolsy-
stem op. Det er positivt, og der er jo ingen der 
forventer, at det sker helt gnidningsfrit.«

Frygt skader demokratiet
PW: » I mine øjne svarer det til, at en forsvarer i 
en drabssag siger, at ’manden i alt væsentligt 
har overholdt dansk lovgivning. Herregud, der 
var da lige en dag, hvor han begik et mord, men 
i alt væsentligt har han ikke lavet kriminalitet’.« 

»Når der ikke er tale om fejl, men om en be-
vidst omgåelse – og det var jo det, der var tale 
om, Ditlev – så synes jeg, at du bagatelliserer 
ved at sige, at der ikke var så mange fejl end-
da.«

DT: »Jeg bagatelliserer ikke, men det var jo 
ikke så vanvittigt mange sager. Jeg synes ikke, 

»Det tror da fanden, 
at man har slettet en 
masse sager. Det ville 
da være pinligt i dag 
at se, at man registre-
rede folk, bare fordi 
de var modstandere 
af apartheidstyret  
eller Vietnamkrigen.« 
Preben Wilhjelm. 

Fokus: PET-kommissionen

Kommissionen blev nedsat 2. juni 1999 og 

afgav sin endelige beretning til Justitsmini-

steriet den 24. juni 2009.

Beretningen er på 4.600 sider fordelt på 16 

bind.

Undersøgelseskommissionen havde ved lov 

til opgave at undersøge og redegøre for:

1) politiets efterretningsvirksomhed i perio-

den 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 mv., der i den nævnte periode var 

baggrunden for politiets efterretningsvirk-

somhed på dette område.

Kommissionen, der afleverede den endeli-

ge beretning, bestod af landsdommer Leif 

Aamand (formand), juraprofessor Ditlev 

Tamm (KU), juraprofessor Jens Vedsted 

Hansen (Aarhus Universitet), historiker Re-

gin Schmidt (KU) og historiker Johnny 

Laursen (Aarhus Universitet).

FAKTA



Universitetsinfo

med Anders matthesen, 
Jan gintberg, mick Øgen-
dahl og serier som ’Klovn’ 
og ’normalerweize’ har 
social satire afløst den po-
litiske satire, mener me-
dieforskeren Christa Lykke 
Christensen, der har kig-
get de seneste ti års satire 
efter i sømmene

HUmORFORsKning

Af Morten Emmerik Wøldike

Du har netop undersøgt alle de 
danske satireprogrammer og 
shows, der er dukket op i de se-
neste ti år. Hvad har du fundet 
ud af?

»I modsætning til den tidli-
gere tradition, primært tv-sati-
ren på DR, retter den satire, vi 

Senmoderne satire er kulturel massage
har set i de sidste ti år, sig ikke 
ud af i samfundet. I 1970’er-
nes og 1980’ernes satire lave-
de man parodier af personer 
og forhold i de politiske insti-
tutioner, arbejdsmarkedet, ar-
bejdsmarkedets parter, konge-
hus, politi og retsvæsen.« 

»Alle de strukturelle fakto-
rer for vores liv er slet ikke til 
stede i de sidste ti års satire. 
Der er selvfølgelig undtagel-
ser, men tendensen er klart, at 
blikket i de her satireshows er 
vendt langt mere indad.« 

»Det er ikke længere mag-
tens mænd, man gør grin 
med, men derimod med det, 
som har magt over det enkelte 
menneske, for eksempel folks 
forfængelighed, almagtsfanta-
sier, udseende, forholdet til 
deres krop, køn og seksuali-
tet.« 

»Den nye satire fokuserer på 
den sociale adfærd. De perso-
ner, der optræder i satiren, 
kan netop ikke finde ud af det; 
de har ingen situationsfornem-
melse, de optræder pinligt, og 
de overskrider hinandens og 
andres grænser. Det er egent-
lig meget moralske problema-
tikker, der er oppe at vende i 
den sociale satire fra år 2000 
og frem, der blandt andet er 
inspireret af stand-up-comedy 
som brød igennem på tv i slut-
ningen af 1990’erne.« 

Hvad siger denne nye type satire 
om samfundet i dag?

»Når du spørger sådan, ta-
ger du dermed for givet, at sa-
tiren siger noget om noget an-
det. Jeg er på sin vis enig med 
dig, men det tror jeg ikke, alle 
er. Satiren er en genre, der 

skal have en brod vendt mod 
noget. Derfor betragter jeg sa-
tiren om ikke som et troldspejl 
så i hvert fald et spejl af den 
tid, den optræder i.« 

»Nogle af de nye satire-
shows prøver at tage livtag 
med nutidens stærke tendens 
til individfiksering. De sidste ti 
år har privatiseringen jo også 
på et helt andet plan slået 
igennem. Det private perspek-
tiv dominerer tv-skærmen med 
reality-shows og livsstilspro-
grammer om hjemmet og ha-
ven. Satireshows forholder sig 
naturligvis til det gennem 
blandt andet karikaturer over 
de her forskruede eksistenser, 
der tror, at de har star quality 
hver især.«

»Det understreger en frem-
herskende forestilling om, at 
det er fra det private ståsted, 

at meningen med livet gives og 
forandringer kan komme. Det 
betyder, at alle de øvrige for-
hold, der omgiver os, det poli-
tiske og samfundsmæssige, ik-
ke repræsenteres i de her sati-
reshows.« 

Er det et problem, at satiren ik-
ke længere er så kritisk over for 
magthaverne?

»Det er ærgerligt, at der ikke 
er en satire, som bider magt-
haverne i haserne. Det er næs-
ten kun Jan Gintberg, der har 
forsøgt lidt herhjemme. Ame-
rikaneren Jon Stewart har i de 
senere år revitaliseret den po-
litiske satire med sine shows, 
men han har også mange pen-
ge i ryggen i modsætning til de 
danske tv-kanaler.«  

»Vi har jo i høj grad indopta-
get forestillingen om, at vi selv 
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Fra idé til konference
Nano Science Center på Københavns Universitet var 

vært for Konference om molekylær elektronik.

Læs reportage fra konferencen

Lige muligheder for alle?
De politiske partier synes enige om at bekæmpe ulig-

hed, men derimod uenige om, hvad ulighed i virkelig-

heden er. Læs kronik

besøg pometet
Københavns Universitets store, historiske samling af 

frugttræer og bærbuske åbner havelågen søndag den 

27. oktober for besøgende 

KULTUR, DEBAT OG MEDDELELSER2. SEKTION

er magthaverne. Vi bemestrer 
selv vores tilværelse, og det er 
også os selv, der skal lave om 
på tingene, hvis vi skal have 
ændret noget. Det er ikke un-
derligt, at satiren sætter fokus 
på det, fordi det er et dilemma 
som det moderne menneske er 
endt i.«

Hvad er det samfundsmæssigt 
gode ved de nye former for sa-
tire? 

»Når der i overført betyd-
ning bliver råbt højt og præ-
senteres grænseoverskridende 
ting på tv, hvor man bander og 
svovler og råber frække ord, 
kan man jo sige, at kulturens 
grænser hele tiden masseres.« 

»Satirens fokus på pinlig- >

6 8 15

>

sAmFUnDssATiRe – Jan 

Gintberg er en af de eneste i 

den nye generation af danske 

komikere, der har forsøgt sig 

med genren politisk satire. 

FOTO: POLFOTO



2  UNIVERSITETSAVISEN 11 ·  2009

Med Obama i  
fredagsbaren

KUMMENTAR

PÅ COLUMBIA UNIVERSITY er Obama, Salman Rus-
hdie og en vis Mr. Rasmussen from Denmark i år en del 
af studiemiljøet. På Oxford University kan man om tors-
dagen nyde en pint i selskab med så forskellige notabili-
teter som Cherie Blair og Dalai Lama. 

Bortset fra Obama, som rent faktisk er fra Columbias 
Class ’83, er der ikke tale om en udvidet form for gam-
mel-elev-fest, men derimod om en anden langvarig tra-
dition: Universitetet som et forum for aktuelle debatter, 
hvor studerende, forskere og interesserede borgere får 
mulighed for en direkte debat med gæster fra den politi-
ske verdensscene. 

Her på KU behøver vi ikke at være alt for misundelige 
på Columbia eller Oxfords ’blærelister’ over gæstetalere. 
Ikke alene har vi haft flere gæsteoptrædener af Mr. Ras-
mussen from Denmark. Også Helle Thorning-Schmidt, 
José Barosso, Daniel Cohn-Bendit og britiske ministre 
som David Miliband og John Hutton har de seneste se-
mestre slået deres folder i Festsalen. 

Formålet med det stigende antal arrangementer, bå-
de i Festsalen og ude på fakulteterne, er det samme som 
på Columbia og Oxford. KU skal være et vigtigt forum 
for samfundsdebat, og vi skal have et godt studiemiljø, 
der vel at mærke ikke kun drejer sig om studiepladser 
og trådløst net. 

DERFOR AFHOLDER VI Climate Lectures med fore-
læsere som næstformanden for FN’s klimapanel, direk-
tøren for Vestas og Obamas klimarådgiver. Og derfor 
holdt vi for et par uger siden Semester Kickoff for femte 
gang i samarbejde med Studenterrådet – i år med Lis-
beth Knudsen og Jes Stein Pedersen i debat om medier i 
en krisetid. 

Også fakulteterne er aktive på arrangementsfronten. 
Som når Hum afholder konferencer om det tyske sprog, 
Samf arrangerer foredragsrækker om EU, eller når de to 
fakulteter i fællesskab afholder heldagskonference i 
Festsalen om Asiens brug af ’soft power’. Fælles for ar-
rangementerne er, at de behandler de temaer, som er 
aktuelle lige nu. 

MEN DEN VIGTIGSTE GRUND til at holde KU’s ar-
rangementskalender fyldt er studiemiljøet. Ligesom 
Obamas optræden på Columbia uden tvivl har givet 
Class ’09 noget at tale om i fredagsbaren, kan en god de-
bat i Festsalen måske få en økonom og en biolog til at 
bytte briller og se med nye øjne på klimaforandringer-
nes betydning for Grønland. 

Vores fornemmeste formål med arrangementerne er 
at skabe et spændende miljø, hvor de studerende kan 
mødes til tværfaglig dialog. De stadigt flere engelske ar-
rangementer betyder måske endda, at også vores man-
ge internationale studerende kommer med i snakken og 
føler sig som en del af KU. 

På en helt almindelig dag modtager vi en lang række 
af budskaber gennem tv, radio, internet og aviser. Så 
der er næppe brug for mere information. Men der er 
brug for et sted, hvor kompleksiteten i vores samfund 
kan tages under behandling, og hvor de mange infor-
mationer kan blive sorteret. 

Her kan universitetet noget særligt. Vi kan give tid og 
plads til den kritiske stillingtagen, til nuancer og til di-
rekte debat mellem borgere og beslutningstagere. Og vi 
kan medvirke til at gøre forskere og uafhængig forsk-
ningsviden mere synlig for det politiske system. KU’s kli-
makongres i Bella Centeret er bare et eksempel på det. 

SAMTIDIG VISER VI, at KU ikke er en by i byen. Vi er 
for længst ude af elfenbenstårnet og er en del af sam-
fundet. Alle kan være med, når KU deltager med arran-
gementer på Kulturnatten, eller når Festsalen får besøg 
af stjerner og forskere som ved den kommende uges OL-
arrangement. 

Endelig har det selvfølgelig også værdi, at universite-
tet på den måde bliver kendt i en langt bredere offent-
lighed, end hvis vi blot talte til og med hinanden. 

Og når hundredvis af mennesker tilmelder sig med få 
timers varsel for at opleve fem udenrigsministre debat-
tere i Festsalen, så er vi kommet et godt stykke længere 
mod målet om at gøre studiemiljøet endnu bedre og KU 
til et attraktivt universitet i kvalificeret dialog med om-
verden. 
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     hed har kastet lys over vig-
tigheden af den sociale ad-
færd. Vi bliver gjort opmærk-
somme på, at den mellem-
menneskelige adfærd, vi kan 
have med hinanden og med 
dem, vi ikke kender, også er 
vigtig for, at et samfund kan 
kalde sig for et samfund.«  

Sker pinligheds- og taberhumo-
ren ikke på bekostning af andre 
mennesker?    

»Jo, den hånlige latter over 
for eksempelvis tykke menne-
sker og handicappede har si-
den år 2000 fået plads på tv 
takket være satireprogrammer 
og programmer som X Fac-
tor.«

»De emner, som satiren i 
dag behandler, er ikke bare 
vendt indad, men i lige så høj 
grad vendt nedad, fordi dem, 
der er genstand for vores grin, 
er typer, som man vil mene 
befinder sig på bunden af Dan-
mark eller helt uden for socia-
liteten. Og det kan være pro-
blematisk.«

Det må have været sjovt at gen-
nemgå din empiri. Hvad er dine 
egne satirefavoritter?

»Jeg er sådan en, der er nem 
at få til at grine. Mine favorit-
ter er Anders Matthesen og 
Jan Gintberg. De er vældigt in-
telligente i deres komik og sa-
tire. Der er også tit meget brod 
i den kvindelige satire, for ek-
sempel i ’Normalerweize’.« 

»Det er dog ikke alt, der kan 
bære definitionen satire, ofte 
er det bare komik eller sjove 
serier. Cykelserien ’Team Easy 
On’ fra Drengene fra Angora 
har satireelementer, fordi den 
karikerer cykeltræneren fra 
Randers, som vi et eller andet 
sted godt kender fra virkelig-
heden, mens meget af det an-
det bare var morsom komik. 
Satiren skal rette sin brod et 
sted hen, og i måden, vi griner 
på, skal der ligge muligheden 
for en kritik af det, vi griner af. 
Det har undertiden været van-
skeligt med meget af den sa-
tire vi har set siden år 2000.« 

mwo@adm.ku.dk

Christa Lykke 

Christensen 

er lektor på 

Institut for 

Medier, Er-

kendelse og formidling, Afde-

ling for Film- og Medieviden-

skab, KU og forsker blandt an-

det også i livsstil på tv samt 

børne- og ungdoms-tv.

>

»Ligesom Obamas op-
træden på Columbia 
uden tvivl har givet 
Class ’09 noget at tale 
om i fredagsbaren, kan 
en god debat i Fest-
salen måske få en øko-
nom og en biolog til at 
bytte briller og se med 
nye øjne på klimafor-
andringernes betydning 
for Grønland.«
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SYNSPUNKT

Af Lisbet Crone Jensen, stud.

mag. i tysk (9. semester)

 

ET STORT FRAFALD præger mange af de 
små fag på Københavns Universitet. Flere ville 
være direkte lukningstruede, hvis ikke de blev 
holdt oppe af institutsamarbejde med de større 
fag med flere midler.

Det udråbes igen og igen fra magtens tinder, 
at Danmark skal være verdens førende viden-
samfund, men den politiske retorik står i grel 
modsætning til den faktiske ageren på det ud-
dannelsespolitiske område. Der gøres ofte nok 
opmærksom på universiteternes dybt proble-
matiske situation, men tilsyneladende vækker 
de hyppige advarsler ingen større genklang på 
Christiansborg. 

Men hvad er konsekvenserne af nedskærin-
ger, taxameterordning og den deraf følgende 
kamp om forskningsmidler for en studerende 
på et lille fag? 

Jeg kan kun tage udgangspunkt i mine egne 
erfaringer på Institut for Engelsk, Germansk og 
Romansk. Den mest iøjnefaldende konsekvens 
er et nærmest uanstændigt lavt antal undervis-
nings- og vejledningstimer, særligt på uddan-
nelsens senere år. 

En anden er det meget snævre fagudbud på 
kandidatuddannelsen. I et vist omfang kan 
tværfagligt samarbejde afhjælpe dette, og der 
gøres på institutniveau meget for at bøde på 
problemet. Men det ændrer dog ikke på, at 
manglen på midler kun muliggør et minimalt 
fagudbud, der hovedsageligt baseres på de me-
get specialiserede fagområder, der momentant 
forskes i. 

PÅ DET UNDERLIGGENDE plan er konse-
kvensen af de politiske ændringer en begynden-
de opløsning af den fælles faglige identitet, som 
ethvert fags forskere og studerende bør være 
bærere af, hvis der skal være håb om en fremtid 
for faget. 

Da universitetet ikke længere er en skole for 
samfundseliten og en intellektuel overklasse, 
men derimod åben for en stor del af samfundets 
unge, skal det kunne imødekomme såvel de 
meget dygtige som de gennemsnitlige stude-
rende. Problemet er, at universitetet på de nu-
værende vilkår ser ud til at tabe begge grupper 
på gulvet. 

På grund af taxameterordningens kræmmer-
agtige credo om kvantitet frem for kvalitet, stil-
les der alt for få krav til den virkelig dygtige stu-
derende, som uudfordret kan dovne sig igen-
nem studiet, mens det af den gennemsnitsstu-
derende forventes, at han/hun uden videre skal 
kunne klare sig igennem det, som reelt er et 
selvstudium med minimal præsens af faglige 
forbilleder. 

Konsekvensen bliver hurtigt, at den dygtige 
studerende mister respekten for et studium, der 
ikke kræver nogen videre indsats, og at den 
gennemsnitlige studerende mister lysten til at 
studere – hvilket turde være ganske forståeligt!

INDTIL POLITIKERNE FÅR øjnene op for, at 
det nuværende systems kortsigtede perspekti-
ver er i gang med at underminere uddannelses-
systemet, bør institutterne og fagene gribe i 
egen barm. Hvis de små fag skal overleve på de 
minimale midler, der er til rådighed, er konkre-
te tiltag nødvendige. 

Der bør derfor satses stærkt på at fremelske 
og dyrke en faglig identitet og stolthed, som er 
fælles for forskere, undervisere (fastansatte så-
vel som ikke-fastansatte!) og studerende på de 
små fag. 

Oplever de studerende ikke at være en del af 
et solidt fagligt fællesskab, er det klart, at de ik-
ke føler et tilhørsforhold, som byder dem at 
hænge på trods de trange kår. Et øget fokus på 
inddragelse af alle grupper i faglig-sociale ar-
rangementer, som ville muliggøre en friere og 
bredere faglig diskussion end i undervisningens 
præcist afmålte minutter, kunne måske bidrage 
hertil. Det bør ikke glemmes, at de nuværende 
studerende er kommende ambassadører for fa-
gene – og kommende kolleger!

Et godt studiemiljø er indtil videre den eneste 
vej til at fastholde de studerende – og et godt 
studiemiljø udgøres ikke udelukkende af nye 
designer-sofagrupper. Hvis frafaldet på de små 
fag skal stoppes, bør det ske gennem en aktiv 
formidling af et stærkt og solidarisk fagligt fæl-
lesskab med rod i fagenes historie og tradition. 

Fælles front mod frafald
Den eneste vej til at  stoppe frafald er større fokus på det faglige 

 fællesskab mellem an satte og studerende

FAgLig iDenTiTeT

DEBAT

KOmmenTAR TiL JespeR HOFFmeyeR
Af Birgit Bertung, mag.art. i filosofi

 
DA JEG LÆSTE Jesper Hoffmeyers kronik ‘Tro 
på tvivl’ i Universitetsavisen nr. 7, blev jeg inspi-
reret til en kommentar. Jeg vil jo nødig overla-
de Hoffmeyer til fundamentalisterne, hvor han 
efter eget sigende ender. 

Fundamentalister er jo de, som læser ‘hellige 
skrifter’ efter fundamentet, det vil sige bogsta-
veligt og ikke efter ‘ånden’ i skriftet; men ‘bog-
staven slår ihjel, mens ånden gør levende’. 

Eksempelvis er Søren Kierkegaard ekstremt 
anti-fundamentalistisk også med sin kommuni-
kationsform, som netop ikke vil trække noget 
fundamentalt færdigskrevet resultat ned over 
hovedet på læseren. Ligeledes er ‘tvivl’ altid i 
baghovedet for den troende, ellers ville der blot 
være tale om ‘overtro’, tro på noget objektivt. 
Tro er derimod ‘den dialektiske svæven’ mellem 
tro og tvivl, som dog tror.

‘Tro’ er en subjektiv affære; mennesket kan 
frit vælge+ at modtage troen, og dermed kom-
mer menneskets frie vilje til udtryk. Viljen er 
netop ikke bundet af naturlove, men er en ån-
delig kategori. Og ‘Gud er ånd’, siger Kierkega-
ard, ikke en – positivistisk – ‘genstand’.  

Når ‘mennesket er skabt i Guds billede’, som 
Det Nye Testamente meddeler, skal det ikke læ-
ses efter bogstaven, men i overført betydning, 
indirekte, åndeligt forstået, for at sætte modta-
geren fri. Dermed behøver Hoffmeyer ikke at 
ende i nogen fundamentalisme – tværtimod 
kunne hans begreb om ‘en ekspansion i semio-
tisk frihed’ være i familie med det Kierkegaard 
kalder, at mennesket har mulighed for at blive 
et ‘selv’ eller ‘ånd’, hvormed mennesket har en 
teleologisk lidenskab. 

Selvfølgelig er ‘naturlove’ eller ‘molekylernes 
spil’ ikke nok til at forklare, hvad et menneske 
er. I så fald var det reduceret til en dyreart, og 
det eneste betydningsfulde var dets egen over-
levelse – uanset om det var på ‘den andens’ be-
kostning. 
 Hoffmeyers ‘naive positivisme’, som han også 
forlod, er lige så forældet, som fundamentali-
stisk teologi – eller naturvidenskab som den evi-
ge sandhed, mens den ‘mytisk-poetiske’ fortolk-
ning af de gamle tekster, åbner for en nutidig – 
ekspansiv – frihed til personlig etisk eller religi-
øs forståelse? Et menneske er for Kier kegaard 
netop så værdifuldt, at det skal respekteres i en 
sådan grad, at man ikke blot fundamentalistisk 
kan docere, hvad det skal tænke, tro og mene. 
Dermed er kendskab til hans indirekte kommu-
nikation, ‘meddelelses-dialektikken’, særdeles 
central. ‘Dialektik’ kommer af ‘dialog, tohed, 
tvetydighed’ i modsætning til de helt entydige 
tekster, der blot kan plapres efter, uden at læse-
ren behøver at have et selvstændigt forhold til 
indholdet eller overhovedet tage det til sig, som 
sit eget. 
 En ‘meddelelse’ er jo selve det at ‘dele’ virke-
ligheden ‘med’ en anden igennem sprogets (ån-
dens) samtale, og det kan ikke bare gøres ‘lige-
fremt’ i etiske eller religiøse anliggender uden 
at nedvurdere den anden ved at anse ham for så 
uselvstændig, at han ikke selv kan fortolke tek-
stens overførte ‘hemmelighed’. Der er tale om 
en dobbelthed, som kan være helt ud i det be-
drageriske. Humoren har for eksempel den 
egenskab, at alt, hvad der er sagt, for så vidt bli-
ver trukket tilbage, i og med det er humoristisk 
ment. Alligevel bliver der efterladt noget, idet 
‘at skrive en bog og tilbagetrække den er noget 
andet, end ikke at skrive den’ – nemlig lige net-

Undgå fundamentalisme med Kierkegaard

op det, som er pointen her: Det usagte, det 
ånde lige indhold, den skjulte hemmelighed, 
som læseren selv skal afsløre. 

Pseudonymerne repræsenterer forskellige af 
menneskelivets muligheder, som Kierkegaard 
ønskede dialog om. Længere væk fra funda-
mentalisme og nærmere en ‘emergens-ontologi’ 
kan man næppe komme. Problemet med funda-
mentalisme tages op i min bog ‘Kierkegaard – 
kunsten at kommunikere’, der for nylig er ud-
kommet.

Tværfaglig 
 kommunikation  
er svær
RepLiK
Af Jesper Hoffmeyer, lektor, dr.phil., Biologisk 

 Institut, Københavns Universitet 

KOMMUNIKATION HEN OVER faggrænser 
er notorisk svær. Jeg har øvet mig i snart 40 år, 
men alligevel er det altså gået galt denne gang. 

Birgit Bertung er, så vidt jeg forstår, ganske 
tilfreds med min forestilling om evolutionen 
som ledsaget af tendens til ’ekspansion i semio-
tisk frihed’. Hun ser også – omend ved hjælp af 
Kierkegaard snarere end ved hjælp af biologi – 
at dette kan redde mig fra fundamentalisme og 
positivisme. Jeg takker for omsorgen, men jeg 
har ikke redning behov. 

For ganske vist skriver jeg, at ”jeg meget mod 
min vilje, må give fundamentalisterne ret”. Men 
det jeg giver dem ret i – og her tænker jeg på de 
kristne fundamentalister – er deres afvisning af 
teorien om naturlig udvælgelse som en forkla-
ring på gåden om livsformernes uafviselige te-
leologiske karakter. 

Pointen er altså den stik modsatte af den, 
Bertung ser. Naturvidenskabsfolk går uden at 
vide det fundamentalisternes ærinde, når de 
skubber problemet med livets telos ind under 
det darwinistiske gulvtæppe. På den måde hol-
der fundamentalister i begge lejre hinanden i 
skak i en absurd og frugtesløs kamp. 

Min bog Tro på tvivl – som min artikel jo 
handlede om – er et langt argument for, at den-
ne sterile modsætning kan overvindes ved at 
indføre en semiotisk forståelse af livsfænome-
nerne. Desuden er bogen et langt argument for 
tvivlens nødvendighed. 

Hvordan det kan blive til fundamentalisme, 
går over mit hoved. Men som sagt: Kommuni-
kation hen over faggrænser er notorisk svær. 
Jeg må hellere sige undskyld.  

»Det udråbes igen  
og igen fra magtens 
tinder, at Danmark 
skal være verdens 
 førende vidensam-
fund, men den poli-
tiske retorik står i 
grel modsætning til 
den faktiske ageren 
på det uddannelses-
politiske område.«
Lisbeth Crone Jensen, stud. mag i tysk  

(9. semester).
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VORE ERFARINGER TYDER imidlertid på, at 
denne barriere i et vist omfang er en myte. Bå-
de moderne universiteter og forskere oplever vi 
som fokuserede på at dele deres viden med of-
fentlige og private organisationer. 

Stort set alle universiteter har for eksempel 
særlige enheder, der arbejder med at iværksæt-
te erhvervssamarbejder, herunder Link-SDU, 
Outreach i Aarhus, RUC Innovation, MatchMa-
king i Aalborg og Katalyst i København. Samti-
dig oplever vi stor interesse fra en række offent-
lige og private virksomheder – eksempelvis 
Sundhedsstyrelsen, DSB og Chr. Hansen – i at 
bruge humanistisk viden og humanistiske for-
skere i deres udviklingsarbejde.

På Humaniora har der bare ikke været tra-
dition for at have en indgang til den slags pro-
jekter. Succeskriterierne på universitetet har 
handlet om at præstere undervisning og forsk-
ning af høj kvalitet, mens der ikke har været 
strategisk fokus på videnudveksling med er-
hvervslivet. 

HUMAN-CENTERED RESEARCH HUB 
(HRH) har sat sig for at løse denne opgave. Det 
gør vi ved at iværksætte strukturerede proces-
ser, hvor vi rekrutterer topforskere til – på bag-
grund af allerede gennemført forskning – at le-
vere inspiration og input til, hvordan virksom-
heder kan udvikle komplekse projekter. 

Selve mødet mellem forskere og virksomhed 
er begrænset til to timer, som forskerne modta-
ger standard-konsulenthonorar for at deltage i. 
Med udgangen af 2009 regner vi med at have 
initieret 11 sådanne videnudvekslingsprocesser 
mellem humanistiske forskere og private/of-
fentlige virksomheder. 

Konceptet er simpelt, men effektivt: Vi tilby-
der en platform for videnudveksling mellem 
forskere og erhvervsfolk, som gør det muligt for 
virksomheder at få let adgang til specialiseret 
viden, samtidig med at den afdækker samar-
bejdspartnere for forskere, uden at det kompro-
mitterer deres forskningstid. 

HRH har kun været på banen i under et år, og 
vi udvikler hele tiden vores projekt og formater-
ne for mødet mellem forskning og forretning. 
Men vi føler os overbeviste om, at vi er på rette 
spor: Effektivt samarbejde mellem forskning og 
forretning er muligt, men det kræver, at viden-
udveksling med erhvervslivet anerkendes som 
et vigtigt strategisk mål, der med tiden vil kun-
ne udvikle sig til egentlige strategiske forsk-
ningssamarbejder. 

Vores nuværende samarbejde med samtlige 
danske fakulteter med humanistisk forskning 
maner til stor optimisme i den henseende.

FORsKning Og 
 FORReTning

Af Sigurd Lauridsen, projekt-
leder DEA/Human-Centered 

 Research Hub

I UNIVERSITETSAVISEN NR. 9 blev den føl-
somme relation mellem universitetet og er-
hvervslivet betimeligt sat på dagsordenen.

Perspektivet var en række analyser af det un-
dertiden anstrengte forhold mellem forskere og 
forretning. Og der findes ganske sikkert eksem-
pler på virksomheder, som har købt forskere til 
at anbefale deres produkter over for kunder, 
kolleger eller offentlige institutioner. Visse 
forskningsområder er samtidig så strategisk 
vigtige for bestemte industrier, at det er vigtigt 
at opstille regler for, hvordan forskere og virk-
somheder skal interagere. 

Det gælder dog om at holde tungen lige i 
munden og undgå at eksempler på uheldige al-
liancer mellem forskning og industri beklikker 
selve idealet om samarbejde mellem de to par-
ter. Det er vigtigt ikke at glemme, at faren in-
den for en lang række fag og forskningsområ-
der snarere er for lidt end for meget samarbejde 
med industrien. Navnlig har det for eksempel 
været vanskeligt for landets humanistiske for-
skere at indlede samarbejder med private og of-
fentlige virksomheder. 

DEN INTERESSANTE DEBAT om forholdet 
mellem forskning og forretning mener vi derfor 
handler om, hvordan forskning organiseres, så 
den – ofte på den lange bane – leverer viden-
skabelige gennembrud samtidig med, at den – 
typisk på den korte bane – skaber innovation og 
forretningsudvikling.

Tænketanken DEA har derfor i samarbejde 
med konsulentfirmaet Copenhagen Living Lab 
og samtlige danske fakulteter med humanistisk 
forskning udviklet en national platform – pro-
jektorganisationen Human-Centered Research 
Hub (HRH) – der har som formål at initiere uni-
versitets-erhvervslivssamarbejder inden for hu-
maniora. 

En væsentlig del af forklaringen på, at det of-
te er svært at forene høj videnskabelighed med 
forretning er simpel og velkendt. Om end begge 
systemer er ekstremt resultatorienterede, er de 
domineret af forskellige værdier og tidshorison-
ter. Det væsentligste succeskriterium for forske-
re er at skabe ny viden, og fagfællers anerken-
delse er den måske vigtigste drivkraft. 

Forretning derimod er bundlinjeorienteret og 
ønsket om et godt årsregnskab, en glad besty-
relse og en tilfreds aktionærgruppe driver ud-
viklingen.

Universitet og erhvervs livet  
– en følsom affære
Forholdet mellem forskning og erhvervsliv er en nødvendig debat, der 

ikke handler om for eller imod samarbejde, men om hvordan sam-

arbejdet kan organiseres, så man gør op med myter og undgår uheldige 

 alliancer. Et nyt initiativ sætter fokus på humanistisk forskning 

»Den interessante 
debat om forholdet 
mellem forskning og 
forretning mener vi 
derfor handler om, 
hvordan forskning 
organiseres, så den – 
ofte på den lange 
 bane – leverer viden-
skabelige gennem-
brud samtidig med, 
at den – typisk på 
den korte bane – 
 skaber innovation  
og forretningsudvik-
ling?«
 Sigurd Lauridsen, projektleder DEA/ 

Human-Centered Research Hub.

Masser af energi-
besparelser på KU

sVAR TiL FRAnK LinDbO  
Og bJARne bisbALLe
Af Claus Ravn, teamleder, Grøn Campus

I UNIVERSITETSAVISEN NR. 9 var der et 
læserbrev fra Frank Lindbo og Bjarne Bisballe 
fra Geologisk Museum, hvor de ærgrede sig 
over manglende bevilling til finansiering af ny 
energibesparende belysning på museet. Det 
fremgik også, at museet ikke fandt noget øko-
nomisk incitament til selv at investere i energi-
besparelserne.

Faktisk betaler fakulteterne selv for el og 
varme, i alt 160 millioner kroner for KU i 2008. 
Når et fakultet derfor reducerer forbruget, 
kommer besparelsen fakultetet og dermed ker-
neydelserne til gavn. Foruden klimaet!

Så det giver rigtig god mening, at KU og fa-
kulteterne investerer i energibesparelser. Ener-
gihandlingsplanlægningen på KU og fakulteter-
ne skal sikre, at vi når KU’s bestyrelses mål: 20 
procent reduk tion af energiforbrug og CO2-ud-
slip 2006-2013.
 Projekterne som Lindbo og Bisballe omtaler, 
koster i alt 130.000 kroner. Alene energibespa-
relserne betyder, at investeringen tjenes hjem 
på  1,1-3,5 år. Og i forhold til de nuværende 
pærer, holder de nye LED pærer 22 gange læn-
gere, så ”det ganske omfattende arbejde med at 
skifte pærer, slipper vi også for”, som Lindbo og 
Bisballe skriver. Og det er jo også penge værd. 
Så faktisk ligger det lige for, at fakultetet selv 
finansierer dem.

Grøn Campus’ behandling af projekterne om 
belysning på museet sker i sammenhæng med:

At stort set alle 10 millioner kroner, der i 
2009 har udgjort KU’s centrale energipulje, al-
lerede er sendt på arbejde på andre gode ener-
giinvesteringer på fakulteterne, så energibe-
sparelserne hurtigt kan komme kerneydelserne 
til gode.

At projekterne indgår i et investeringskata-
log fra august med attraktive energiinvesterin-
ger på KU for cirka 82 millioner kroner, som vil 
være et meget væsentligt grundlag for KU’s 
energihandlingsplanlægning for 2010 og frem.

Til Lindbo, Bisballe og andre: Det er både 
godt og vigtigt, når I har øje for, hvordan ener-
giforbruget på KU kan reduceres. Hverken fa-
kulteterne, KU eller klimaet har råd til kasse-
tænkning.

DEBAT

Debatten fortsætter på 

www.uniavisen.dk
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»At sige at det ikke 
kan lade sig gøre  
tilfredsstillende at 
opgøre universiteter-
nes produktion og 
samfundsrelevans ud 
fra bibliometriske  
indikatorer, er ikke 
det samme som at  
sige, at universite - 
terne ikke skal for-
klare og legitimere 
sig over for politikere 
og befolkningen.«

David Budtz Pedersen, ph.d.-stipendiat i  

filosofi, Institut for Medier, Erkendelse og 

Formidling, Københavns Universitet.

SYNSPUNKT

Bibliometri er ikke  
den eneste løsning

FORsKning

Af David Budtz Pedersen, ph.d.-

stipendiat i filosofi, Institut for 

Medier, Erkendelse og Formid-

ling, Københavns Universitet.

TALSMAND FOR DANSKE Universiteter, Jens 
Oddershede, giver i sit svar til Claus Emmeche i 
Universitetsavisen nummer 10 2009 udtryk for, 
at brugen af bibliometriske målinger til forde-
ling af basismidler er den eneste løsning, når 
det gælder om at retfærdiggøre forbruget af 
skattebetalte forskningsmidler over for befolk-
ningen. 

Oddershede anfører, at ingen er fremkom-
met med alternative løsninger til brugen af bib-
liometri. Man kunne fejlagtigt få det indtryk af 
Oddershedes udtalelser, at forskningsevalue-
ringspolitikken må betragtes som en ’nødven-
dig’ politik, der står uimodsagt – på nær af nog-
le få yderliggående modstandere – og som in-
karnerer befolkningens ønske om ansvarlighed 
og effektivitet bedst muligt. 

Dette er ikke tilfældet.
Bibliometri er bare én blandt mange måder 

at tolke samfundets legitimitetsbehov på med 
hensyn til universiteterne. Andre løsninger er 
tænkelige og har været udviklet i videnskabste-
orien og videnskabssociologien de seneste 50 
år. 

For eksempel har makroøkonomiske studier 
vist en markant sammenhæng mellem investe-
ringer i forskning og samfundets langsigtede 
vækst. EU-Kommissionen har opgjort at ”den 
samlede betydning af forskning, udvikling og 
uddannelse er grundlag for 25-50 pct. af EU’s 
samlede bruttonationalprodukt.” 

Og OECD konkluderer i 2001, at “den økono-
miske effekt af offentlig, universitetsbaseret 
forskning i forhold til produktiviteten er positiv 
og signifikant, og overgår omkostningerne ved 
offentlig forskning”. 

MEN OGSÅ ANDRE, mere værdibaserede argu-
menter har været fremsat. Blandt andet at uni-
versiteterne tjener en vigtig funktion i demo-
kratiet og understøtter samfund, beslutningsta-
gere og offentlighed med vigtig viden og analy-
ser, som ikke kan opgøres ud fra simple biblio-
metriske statistikker, men som finder vej fra 
forskning til samfund via uformelle og kvalitati-
ve videnspredningsaktiviteter. 

Sådanne langsigtede samfundsmæssige kon-
sekvenser af den offentlige forskning er tilsyne-
ladende ikke et tilstrækkeligt kriterium for legi-
timiteten i dag. Derimod indføres en række in-
stitutionelle og økonomiske styringsredskaber, 
der ved hjælp af detaljeret monitorering skal 
fastslå universiteternes resultatskabelse på kort 
sigt og skabe konsekvens og transparens lokalt. 

Faktisk har produktionen af statistiske data 
som svar på befolkningens ønske om legitimitet 

en negativ effekt. Disse datamængder og kvan-
titative evalueringer sætter ikke den enkelte 
borger i stand til at træffe bedre beslutninger, 
men etablerer en falsk objektivitet i det politi-
ske, der fratager befolkning og borgere mulig-
heden for at drøfte en given prioritet. 

NÅR FØRST EN BESTEMT fordelingsnøgle er 
etableret og de grundlæggende indikatorer er 
kalibreret, hvilket i høj grad er en politisk be-
slutning, ser fordelingsmodellen ud til at være 
objektiv, retfærdig og apolitisk, og den etable-
rer en automatisk responsmekanisme mellem 
output og input. 

Den performance-baserede fordeling af uni-
versiteternes basismidler er et eksempel på en 
sådan afpolitisering, ligesom mange øvrige out-
put-baserede finansieringsmodeller er det i den 
offentlige sektor i dag. 

Argumentet hos Oddershede bekræfter præ-
cis denne tendens i stedet for at gøre op med 
den. At sige at det ikke kan lade sig gøre til-
fredsstillende at opgøre universiteternes pro-
duktion og samfundsrelevans ud fra bibliome-
triske indikatorer, er ikke det samme som at si-
ge, at universiteterne ikke skal forklare og legi-
timere sig over for politikere og befolkningen. 

Derimod er det et krav om at forstå legitimi-
teten anderledes. En opgave Danske Universite-
ter med fordel kunne bidrage til at løse. 

Formanden for Danske Universiteter, Jens Oddershede, giver indtryk af,  

at bibliometri er den eneste måde at opgøre forskningskvalitet på.  

David Budtz Pedersen er stærkt uenig
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mULigHeDeR

 Af Kasper Lippert-Rasmussen, 

 lektor i filosofi på Københavns 

Universitet indtil i år, co-director 

ved CESEM og nu professor i poli-

tisk teori, Institut for Statskund-

skab, Aarhus Universitet

Det er karakteristisk for den politiske debat, at 
når lighed forsvares som ideal, så er det en be-
stemt form for lighed, nemlig lige muligheder, 
der tænkes på. 

Dette ideal har til gengæld bred tilslutning på 
tværs af det politiske spektrum. I den del af 
Venstres principprogram fra 2006, der om-
handler social tryghed, siges det for eksempel, 
at den negative sociale arv skal bekæmpes 
»med henblik på at give alle lige muligheder for 
at skabe sig en god og tryg tilværelse.« 

I SF’s Princip- og Perspektivprogram fra 2003 
fremføres det på lignende vis, at »[d]en sociale 
arv er en af de allerstørste barrierer for at sikre 
at alle får lige muligheder … Derfor ønsker SF 
at bruge velfærdspolitikken aktivt til at gøre op 
med den sociale arv.«

Når de fleste, uanset deres placering på den 
politiske højre-venstre skala, tilslutter sig idea-
let om mulighedslighed, afspejler det forment-
lig, at der er stor uenighed om, hvad det mere 
præcist vil sige, at mennesker har lige mulighe-
der, og hvor langt vi er fra at realisere dette ide-
al i dagens Danmark. Det ville derfor være 
stærkt ønskeligt, om forskningen kunne bistå 
den demokratiske politiske debat ved at klargø-
re mulighedslighedsidealet i alle dets dimensio-
ner og varianter og gennem empiriske analyser 
kortlægge, i hvor høj grad samfunds ind-
komstulighed og så videre skyldes uligheder i 
muligheder. 

Ulige meninger
Problemet er imidlertid, at ulighedsforskningen 
ikke er så direkte relevant for den offentlige de-
bat om ulighed, som den kunne være. 

Det meste af den forskning, der undersøger 
uligheden i Danmark angår en anden form for 
ulighed end den der fokuseres på i den offentli-
ge debat, nemlig udfaldsulighed (eller med et 
andet ord: ’Resultatulighed’). Forskellen består 
i følgende: 

VIDENSKABET

»Problemet er 
 imidlertid, at ulig-
hedsforskningen 
 ikke er så direkte 
 relevant for den 
 offentlige debat om 
ulighed, som den 
kunne være.«
Kasper Lippert-Rasmussen, professor  

i politisk teori, Institut for Statskundskab, 

Aarhus Universitet.

Lige muligheder  
               for alle?
Alle de politiske partier kan blive enige om at bekæmpe ulighed.  
Til gengæld er de meget uenige om, hvad ulighed i virkeligheden er. 
Kronikøren skærer igennem

Mulighedslighed fokuserer på, om menne-
sker har lige gode muligheder. Hvordan de så 
forvalter disse muligheder er op til dem selv. 
Udfaldslighed fokuserer derimod på, hvor lige 
fordelingen af goder er, efter at folk har forval-
tet deres muligheder.

 Forskellen kan derfor beskrives sådan, at 
idealet om mulighedslighed indebærer, at men-
nesker bør have lige muligheder, men derefter 
selv bør holdes ansvarlige for, hvordan de for-
valter dem, hvorimod idealet om udfaldslighed 
indebærer, at mennesker bør have lige andele 
af goderne, uafhængigt af, hvordan de så i øv-
rigt har forvaltet deres muligheder. 

Rygsækturist eller marketingchef
Nogle vil måske hævde at, hvad vi faktisk gør, 
ekstensionelt set, er sammenfaldende med 
hvad vi har mulighed for at gøre, og at idealet 
om mulighedslighed derfor i praksis anbefaler 
udfaldslighed, men det kræver i så fald en be-
grundelse.

Lad os for eksempel forestille os to personer, 
der som 18-årige havde lige gode evner, samme 
familiemæssige baggrund, samme formue osv. 

Den ene af de to personer traf et velinforme-
ret valg om at bruge resten af sin ungdom som 
rygsækturist. Den anden valgte at bruge den på 
at tage en uddannelse og efterfølgende på at ar-
bejde i en vellønnet stilling som marketings-
chef. 

I den situation kan commonsense-opfattelsen 
være, at mens idealet om udfaldsulighed ser det 
som problematisk, at den 35-årige tidligere ryg-
sækturist er dårligere uddannet og har en min-
dre indkomst end den 35-årige marketingschef, 
så behøver der ikke at være noget problematisk 
heri ifølge mulighedslighedsidealet. 

Uligheden mellem de to er jo opstået ved, at 
de med udgangspunkt i en situation, hvor de 
havde de samme muligheder, traf forskellige 
valg. Ikke desto mindre vil indkomst- og uddan-
nelsesuligheden mellem dem som 35-årige op-
træde som ulighed i gængse statistiske måder at 
opgøre ulighed på. 

Flere dimensioner
Hvis der skal leveres ulighedsforskning, der er 
mere direkte relevant for den offentlige debat, 
er det formentlig en opgave, der bør løftes af en 
bred vifte af faggrupper: Økonomer, sociologer, 

uddannelsesforskere, filosoffer, læger, politolo-
ger med flere. 

Derigennem vil der kunne tegnes et mere 
komplet billede af uligheden. For eksempel vil 
flere ulighedsformer blive analyseret, herunder 
ulighed med hensyn til uddannelse, sundhed, 
sociale relationer, politisk indflydelse og vel-
færd. 

Dertil kommer fordelen i, at der lægges for-
skellige begrebslige og metodiske vinkler på 
emnet. For eksempel kan ulighed både gøres til 
genstand for rent teoretiske, normative politisk-
filosofiske diskussioner og for empiriske kvali-
tative og kvantitative analyser. Hermed bringes 
en række forskellige dimensioner af ulighed i 
spil på en måde, så de langt hen ad vejen sup-
plerer hinanden. For eksempel belyser de be-
grebslige og normative diskussioner, hvordan 
mulighedslighed hviler på en forståelse af an-
svar. 

Omvendt kan empiriske analyser bidrage til 
at vise, i hvor høj grad bestemte uligheder af-
spejler ulighed i muligheder. Flere undersøgel-
ser peger på, hvordan forskelle i kulturel kapi-
tal i uddannelsessystemet, som det synes svært 
at holde mennesker (børn og unge) ansvarlige 
for selv, slår igennem i social og økonomisk 
ulighed. 

Forskellige empiriske og teoretiske tilgange 
spiller dermed sammen i en analyse, der kon-
kretiserer vores forståelse af mulighedsulighed.

 
et normativt ideal
Når der i offentligheden er interesse for mulig-
hedslighed, så er det, fordi der er en underfor-
stået idé om, at i hvert fald nogle former for 
ulighed i muligheder er uretfærdige. 

Mulighedslighed er således ikke kun et empi-
risk fænomen, der foreligger i varierende grad, 
men også et ideal, der, blandt flere andre, er 
med til at strukturere vores tanker om, hvordan 
samfundet bør være indrettet. 

Det er derfor vigtigt at afklare, hvad vi skal 
forstå ved lige muligheder. I fraværet af en så-
dan afklaring, kan vi ikke tage stilling til, hvilke 
samfundsmæssige ændringer der skal til for at 
realisere idealet om mulighedslighed. 

Et eksempel på et sådant uomgængeligt af-
klaringsproblem angår forholdet mellem ud-
faldsulighed mellem sociale grupper og eksi-
stensen af lige muligheder. Er idealet om mu-
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sKRiV TiL ViDensKAbeT
Videnskabet er stedet hvor både studerende, forskere og andre har mulighed for 

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

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

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

lighedslighed foreneligt med, at uligheder mel-
lem sociale grupper systematisk reproduceres 
over generationer? Kan man forestille sig, for-
eneligt med mulighedslighedsidealet, at indivi-
der, der kommer fra velstillede familier, gen-
nemsnitligt oppebærer en større indkomst end 
individer, som ikke gør? 

Eller for at tage et andet vigtigt spørgsmål: Er 
mulighedslighed foreneligt med, at mænd og 
kvinder på forskellige områder systematisk op-
når forskellige resultater? 

En almindelig, og muligvis korrekt, opfattelse 
er, at svaret på disse to spørgsmål er nej, men 
det er en antagelse, der kalder på yderligere 
udforskning og begrundelse. 

Måske nogle udfaldsligheder blot afspejler, 
at nogle personer har samme muligheder men 
vælger forskelligt, jævnfør overvægten af kvin-
der blandt nyere årgange af studerende ved Kø-
benhavns Universitet.

FO
T

O
: 
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O
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O
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(U)enigHeD – De to partile-

dere Lars Løkke Rasmussen (V) 

og Villy Søvndal (SF) er ifølge 

deres partiprogrammer enige 

om, at alle skal have lige mulig-

heder, men det bunder nok i, at 

de har forskellige opfattelser 

af, hvad det vil sige at have lige 

muligheder.

Og hvad udgør relevante muligheder? Hvis vi 
mener, at mulighedslighed udelukkende angår 
lige muligheder for at opnå ressourcer som job 
og indkomst, så er der en række uligheder i mu-
ligheder, som ikke uden videre er uretfærdige. 
Når det for eksempel viser sig, at der er en klar 
sammenhæng mellem børns socialklasse og 
hvor ofte de mobbes i skolen, så er det jo ikke 
direkte en forskel i ressourcer. 

Hvis vi derimod siger, at mulighedslighed an-
går lige mulighed for at opnå velfærd (i betyd-
ningen livskvalitet), så er det indlysende, at og-
så sociale forskelle i mobning kan være uretfær-
dige.

en rigere debat
Der er en udbredt enighed om idealet om mu-
lighedslighed. Men denne enighed dækker over 
en stor uklarhed med hensyn til, hvad mulig-
hedslighed overhovedet er, og i hvilken ud-

strækning det faktisk foreligger. For at kaste lys 
over disse forhold er vi nødt til både at afklare 
vores begreber om ansvar og mulighed og nødt 
til også at bringe disse således afklarede begre-
ber i spil gennem empiriske analyser af ulighed. 

Universitetsforskningen kan her yde et til-
trængt og vidensbaseret bidrag til det omgiven-
de samfund, og herigennem berige den offentli-
ge, demokratiske debat om uligheden i det dan-
ske samfund. 

Kasper Lippert-Rasmussen har netop sammen 

med Nils Holtug (red.) udgivet ’Lige Muligheder 

for Alle: Social Arv, Kultur og Retfærdighed’ (Kø-

benhavn: Nyt fra Samfundsvidenskaberne). Bo-

gen rummer bidrag fra adskillige KU-forskere: 

blandt andet Ingelise Andersen, Jørgen Elm Lar-

sen, Nils Holtug, Bolette Moldenhawer og Mi-

chael Norup.
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bolig søges

Fremleje af kollegieværelse 
i foråret 2010
Til min søde niece fra Hong 

Kong ønskes fremleje af kolle-

gieværelse fra 1. januar-1. juli 

2010.

Kontakt: I. Tryde, e-mail:  

i_tryde@yahoo.dk eller  

tlf. 2072 1047.

Copenhagen
Period: From 14.11.2009 –  

1 year or longer.

Size: Apartment, 1 or 2 rooms. 

Preferably close to Fælledpar-

ken.

Equipment: Fully furnished, 

with bathroom, laundry facili-

ties and Internet.

Tenant: Post.doc (India), female, 

non-smoker, no pets.

Contact: Lavinia Pedersen, e-

mail: lavinia@kemi.ku.dk, tel. 

3532 0121.

Kollegier

Hassagers Kollegium
Medio oktober er der to ledige 

værelser til studerende på KU, 

som har bestået to årsværk. 

Kollegiet ligger centralt ved 

Frederiksberg Rådhus med 

en stor have, hjemmebiograf 

og hyggelig pejsestue. Der er 

madklub  fire dage om ugen og 

ansøger skal derfor være socialt 

anlagt og aktiv på køkkenet. 

Kønsmæssig og faglig spred-

ning blandt beboerne vægtes 

højt. Huslejen er 1.800 kr. pr. 

md. Ansøgningsskema findes 

på http://4maj-hassager.dk/has-

sager.

Ansøgningsfrist: 5/10-09.

Vip-stillinger

sundhedsvidenskab

professorship in gastro-
intestinal endoscopy
Applications are invited for a 

 fixed-term (5 years) clinical pro-

fessorship at the Department of 

Surgery and Internal Medicine 

to commence as soon as possi-

ble. The professorship is compo-

sed of a salaried professorship 

at the Faculty of Health Sciences 

and a consultancy with The Ca-

pital Region of Denmark with 

service at Herlev Hospital at the 

Department of Gastroenterolo-

gy, Surgical Section. It is a re-

quirement for appointment 

that the applicant is accepted 

for both the professorship and 

the consultancy. 

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/stillin-

ger and www.laegejob.dk or 

call the Faculty, tel. 3532 7048 

or the Personnel Office at 

 Herlev Hospital, tel.  4488 4726.

Application deadline: 22/10-09, 

at 14 noon.

biovidenskab

professor in Development 
microeconomics
The Institute of Food and Re-

source Economics wishes to  

appoint a professor with special 

responsibilities from 1/2-10 or 

as soon as possible thereafter. 

The appointment is limited to a 

five-year period, with the possi-

bility of a three-year extension. 

On the expiry of the professor-

BOLIGER STILLINGER

KONFERENCE

28. september 29. september

KALENDER

specialeworkshop
KURSUS – Gratis for specialestuderende ved 

Det Humanistiske Fakultet

Tid: 28/9 kl. 10-13

Sted: Det Humanistiske Fakultetsbibliotek,  

1. sal, Undervisningslokalet.

Arr.: KUBIS

Copenhagen University 
 Library
COURSE – Introduction to the University 

 Library North (Science and Health Sciences). 

The course is free of charge

Date: 28/9 at 13-14.30

Location: The Course Center, The Faculty 

 Library, Nørre Allé 49, 2

Arr.: KUBIS, registration deadline 23/9 to  

kursus@kb.dk

biomedicin og biologi for 
ph.d.-studerende
KURSUS – Litteratursøgning inden for biome-

dicin og biologi samt evaluering af internetsi-

der. Gratis deltagelse for ph.d.-studerende ved 

Sund, KU 

Tid: 29/9 kl. 9.15-16.15

Sted: Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige 

Fakultetsbibliotek, Nørre Allé 49, Kursus-

centeret

Arr.: KUBIS. Tilmeldingsfrist: 22/9 til kursus@

kb.dk

integration  
or  independence?
FOREDRAG – Som en del af EURECO’s fore-

dragsrække ‘7 Challenges to Europe’ fore-

læser professor Marlene Wind, SOC om euro-

pæiske og nordiske forestillinger om parla-

mentarisk suverænitet 

Tid: 29/9 kl. 10-12

Sted: Alexandersalen, Bispetorv Annekset 

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

kalender

ship period, the appointee is 

ensured employment and remu-

neration as an associate profes-

sor. The professor’s general du-

ties will include research, 

obliga tions with respect to ad-

vice government bodies, teach-

ing and dissemination of re-

search results in development 

economics. The professor’s spe-

cial responsibilities will be to 

establish and head a centre for 

social science research in colla-

boration with the other staff at 

the institute.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

extract. See www.life.ku.dk/

jobs. 

Application deadline: 9/11-09, 

at 12 noon.

nAnOsCienCe

Af Rikke Bøyesen og Kasper Nørgaard

Nye ideer blev udvekslet, samarbejder sat i 
gang og viden delt, da Nano-Science Center var 
vært for European Conference on Molecular 
Electronics (ECME), der blev afholdt på Scan-
dic Copenhagen mellem 9. og 12. september. 

I alt 295 forskere og studerende fra 24 natio-
ner deltog i konferencen, der udover et omfat-
tende videnskabeligt program også bød på både 
reception på Københavns Rådhus og banket i 
universitetets flotte festsal. 

ikke science fiction
Blandt gæsterne var nogle af grundlæggerne af 
forskningsfeltet molekylær elektronik, der var 
omdrejningspunktet for konferencen. En skør 
idé, sagde flere forskere, da blandt andre pro-
fessor, og senere nobelprismodtager i kemi, 
Jean-Marie Lehn for år tilbage talte om at an-
vende molekyler som fundamentale byggesten i 
udviklingen af fremtidens elektronik. 

Men ideen om at sende strøm gennem mole-
kyler har siden hen udviklet sig kolossalt. I dag 
er lysdioder baseret på organiske molekyler 
(OLEDs) og solceller bygget af plastikmateria-
ler eller af kemiske farvestoffer ikke længere 
ren science fiction, men derimod produkter, der 
kan blive hvermandseje inden for ganske få år. 

»Udviklingen inden for molekylær elektronik 
har i høj grad fået skeptikernes latter til at for-
stumme. Det er ikke mindst fremskridt inden 
for nanoteknologi, der har banet vejen for at 
undersøge og afprøve mulighederne i den mo-
lekylære verden, og i dag gjort molekylær elek-
tronik til et stærkt og interdisciplinært forsk-
ningsfelt,« siger den franske nobelprismodta-
ger, som fremlagde sine seneste resultater til 
forsamlingen. 

Konferencen gav også plads til nogle af de 
nyeste bud på fremtiden inden for området, 

heriblandt muligheden for at sende elektroner 
enkeltvis igennem et enkelt lille molekyle fast-
spændt mellem ekstremt små elektroder, og så-
gar lade elektronens spin afgøre udfaldet.

Varme mavefornemmelser 
Som den førende konference inden for sit felt 
var det naturligvis de bedste hjerner, der var 
samlet for at udveksle resultater – hovedsagelig 
fra podiet. Den yngre del af deltagerne, ph.d.-
studerende og post-docs, havde til gengæld mu-
lighed for at præsentere deres resultater for an-
dre studerende og forskere ved konferencens to 
postersessioner. 

»Man laver en ny poster til hver konference, 
hvor man formidler de seneste resultater ved 
hjælp af figurer, billeder og en kort tekst. Det 
har taget mig omkring 30 timer at lave min  
poster, og det er selvfølgelig udover selve den 
forskning, der ligger bag,« siger Titoo Jain, 
ph.d.-studerende ved Nano-Science Center. 

Hans poster var en af i alt 143, der blev ud-
stillet og diskuteret over en øl og sandwich til 
konferencen. 

»En god poster giver en varm fornemmelse i 
maven,« siger en professor, der som en del af et 
internationalt panel var med til at udvælge de 
fire posters, som blev tildelt priser for at være 
konferencens bedste. 

En af de fire priser tilfaldt Titoo for hans  
poster om sit arbejde med fastholdelse af et en-
kelt molekyle mellem elektroder. Uddeling af 
posterpriser er en tradition ved konferencen og 
en anerkendelse af de unge forskeres arbejde 
og evner. Og måske er det deres sjove ideer, der 
bliver grinet af om nogle få år. 

Rikke Bøyesen er sekretariatsleder og Kasper  

Nørgaard er ph.d. og projektkoordinator på  

Nano-Science Center, Københavns Universitet.

Fra sjov idé til stor 
konference
Hvad der startede som en sjov idé i nogle kemikeres hjerner for tyve 

år siden, dannede grundlag for en stor international konference om 

molekylær elektronik i København 
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nAnOpOsTeRs – Konferen-

cens postersessioner er et til-

løbsstykke, hvor de yngre del-

tagere har mulighed for at for-

tælle om deres forskning og 

konkurrere om at lave den  

bedste og flotteste poster.
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29.-30. september  1. oktober 

Legater &  
stipendier

marius Danielsens Fond
Fonden yder støtte til engelsk-

studerendes studierejser i 2010. 

Ansøgning skal indeholde op-

lysninger om formål, budget, 

kontonummer og mindst en 

udtalelse fra fagkyndig lærer.

Ansøgningsfrist: 19/10-09.

Kontakt: Jørgen Staun, e-mail: 

staun@hum.ku.dk.

Litteratursøgning for ph.d.'er
KURSUS – Introduktion til litteratursøgning for 

ph.d.-studerende på Humaniora

Tid: 1/10 kl 9-12.

Sted: Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, 1.sal, 

Undervisningslokalet

Arr.: Kubis, tilmelding til Ph.d.-centeret på Det 

Humanistiske Fakultet

pubmed for phD’s 
COURSE – Introduction to the medical database 

PubMed/MEDLINE

Date: 1/10 at 9.15-16.15

Location: The Faculty Library and Natural and 

 Health Sciences, Nørre Allé 49, The Course Center

Arr.: KUBIS, registration deadline 25/9 to  

kursus@kb.dk

Climate Lecture
LECTURE – ‘Climate Action beyond the Na-

tion State: Can local Governments, Businesses, 

NGOs and Individuals make a Difference?’ by 

professor Diana Liverman, direktør for En-

vironmental Change Institute, Oxford Univer-

sity Centre for the Environment

Tid: 1/10 kl. 15-16.30

Sted: Festsalen, Københavns Universitet 

Arr.: Københavns Universitet, Klimasekretaria-

tet, www.klima.ku.dk

samfundets newton,  
kritiker, eller…?
FOREDRAG – Professor Finn Collin fra Afde-

ling for Filosofi, Institut for Medier, Erkendel-

se og Formidling, KU indleder foredrags række 

om aktuelle teoretiske strømninger inden for 

samfundsvidenskaberne

Tid: 1/10 kl. 15-17

Sted: CSS, lok. 7.0.34

Arr.: Forum for Samfundsvidenskaberne Filo-

sofi, www.samfil.dk. Se også Kort nyt

polymorfien
FOREDRAG – ‘Heritability of urogenital dis-

orders’ ved Tine Schnack, Afd. for Epidemiolo-

gisk Forskning, SSI

Tid: 29/9 kl. 15

Sted: SSI, bygn. 37, kantinen

Arr.: Polymorfien, www.ssi.dk

Debat om blasfemi
DEBATMØDE – Chefredaktør Tøger Seiden-

faden, Politiken og chefredaktør Erik Bjerager, 

Kristeligt Dagblad diskuterer blasfemi og 

gudsbespottelse

Tid: 29/9 kl. 19.30

Sted: Det Teologiske Forsamlingslokale, 

Kælder caféen, Købmagergade 44, kælderen, 

over gården

Arr.: Teologisk Forening

specialeworkshop
KURSUS – Gratis for specialestuderende ved 

Det Humanistiske Fakultet

Tid: 30/9 kl. 13-16

Sted: Det Humanistiske Fakultetsbibliotek,  

1. sal, Undervisningslokalet.

Arr.: KUBIS

Dynamics of flowing elements 
– from grains to Cells 
LECTURE – A Niels Bohr Inaugural Lecture by Na-

miko Mitarai, Niels Bohr Institutet

Tid: 30/9 kl. 13.15

Sted: H.C. Ørsted Institute, Universitetsparken 5, 

Aud. 3

Arr.: Kollokvieudvalget/Niels Bohr Institutet

branding af Danmark
FOREDRAG – Ved lektor i kommunikation Hen-

rik Merkelsen og ambassadør, Public Diplomacy, 

Klavs A. Holm under foredragsrækken Kultur, Ro-

mantik og Nation i Den Sorte Diamant. Billetter 

købes i Diamantens reception for 60 kr./stud. 30 

kr.

Tid: 30/9 kl. 19

Sted: Den Sorte Diamant                      

Arr.: Den Sorte Diamant, www.kb.dk

STØTTE

besøg pometet 

ÆVLER OG BÆR – Universitetets store, historiske samling af frugttræer og bærbuske, 

Pometet, åbner havelågen søndag den 27. oktober kl. 10-16. Dagen byder på spæn-

dende rundvisninger i vinmarken, i genbanksamlingerne og vil kaste lys over forskel-

lige aktuelle forskningsprojekter. I caféen vil der være salg af gammeldags æblekage 

med flødeskum, friskpresset most og kaffe.    

Se mere på www.agri.life.ku.dk/pometet

på tværs af filosofi og samfundsvidenskab

NYT FORUM – En ny forening har set dagens lys på Københavns Universitet. Forum 

for Samfundsvidenskabernes Filosofi ønsker at fremme den tværfaglige diskussion af 

samfundsvidenskabernes videnskabsteori og blænder derfor op for flere foredrags-

rækker, som sætter fokus på, hvilke teoretiske retninger og grundopfattelser, der 

dominerer samfundsvidenskaberne i dag. Den første foredragsrække skydes i gang  

1. oktober, hvor Finn Collin forelæser under titlen ’Samfundsforskeren – samfundets 

Newton, kritiker eller…?’ Mere info under Det sker.

Læs mere om det nye forum på www.samfil.dk.

KORT NYT

Disputatsforsvar

sundhedsvidenskab

Kathrine Holte
Titel: Pathopsysiology and clini-

cal implications of perioperative 

fluid management in elective 

surgery.

Tid: 9/10-09, kl. 14.

Sted: Hvidovre Hospital, Audito-

rium 3-4.

Officielle opponenter: Lektor 

Niels Vidiendal Olsen og profes-

sor Michael G. Mythen.

Opponenter ex auditorio: Kan 

melde sig til forsvarslederen,

professor, overlæge, dr.med. 

Torben V. Schroeder på e-mail:

torben.schroeder@rh.regionh.

dk.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til Kathrine Holte på e-

mail: kathrine.holte@dadlnet.

dk. Indstillingen kan købes ved 

skriftlig henvendelse til Fakul-

tetskontoret. 

Liselotte sonnesen
Titel: Associations between the 

cervical vertebral column and 

the craniofacial skeleton.

Tid: 1/10-09, kl. 13.

Sted: Panum Instituttet, Dam 

Auditoriet.

Officielle opponenter: Profes-

sor, overtandlæge Jan Huggare 

og professor David Rice.

Opponenter ex auditorio: Kan 

melde sig til forsvarslederen,

professor Sven Kreiborg på  

e-mail: sven@odont.ku.dk.

Disputatsen: Fås ved henvendel-

se til Liselotte Sonnesen på  

e-mail: lls@odont.ku.dk. Indstil-

lingen kan købes ved skriftlig 

henvendelse til Fakultetskonto-

ret.

naturvidenskab

Jesper Larsson Träff
Titel: Aspects of the Efficient 

Implementation of the Message 

Passing Interface (MPI).

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

Sted: DIKU, Lille Auditorium. 

Officielle opponenter: Professor 

mso Brian Vinter og professor 

Jaswinder Pal Singh.

Øvrige opponenter: Kan melde 

sig til forsvarslederen inden for-

svarets begyndelse.

Disputatsen: Fås ved henvendel-

se til forlaget på e-mail: www.

shaker.de eller direkte til Jesper 

Larsson Träff på e-mail: traff@

it.neclab.eu. Indstillingen fås 

ved henvendelse til Det Naturvi-

denskabelige  Fakultet, tlf. 3532 

4256 eller e-mail: gin@science.

ku.dk.

ph.d.-forsvar

sundhedsvidenskab

signe Kaastrup Torekov  
Titel: Obesity – is it all in the 

brain? 

Tid: 24/9-09, kl. 11. 

Sted: Hagedorn Forsknings 

 Institut, Hagedorn Auditoriet. 

gustav Andreas Røder  
Titel: Adaptive Immunity: The 

First 87 Amino Acids in Tapasin 

Contain MHC-I Dedicated 

Chape rone Activity.

Tid: 1/10-09, kl. 14. 

Sted: Panum Instituttet, Lunds-

gaard Auditoriet. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: groder@sund.

ku.dk eller via download fra: 
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KALENDER

5. oktober 6. oktober 7. oktober 7. oktober

iKK Artist talks
FOREDRAG – Af Marc Ganzglass, USA, se 

www.marcganzglass.com

Tid: 7/10 kl. 15-17

Sted: Nye KUA, bygn. 21, lok. 21.0.15,  

Roland Bar  

idrættens videnskabshistorie 
JUBILÆUMSFOREDRAG – Bente Rosenbeck 

forelæser under titlen Det moderne videnska-

belige gennembrud, og Claus Emmeche fore-

læser under titlen Diskrimination ved rekrutte-

ring til idræt og idrætsforskning i en formid-

lingsrække om uddannelse og forskning i idræt 

og fysisk aktivitet på Københavns Universitet i 

100 år

Tid: 7/10 kl. 15-17

Sted: Institut for Idræt, Store Auditorium

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

islam Lecture series
GÆSTEFORELÆSNING – Som en del af efter-

årets forelæsningsrække om islam holder prof. 

Peter Madsen, Department of Arts and Cultural 

Studies, University of Copenhagen forelæsning 

med titlen ’Tasso and after: The role of ’Turks’ 

in Early Modern European Epic Poetry’

Tid: 7/10 kl. 15-17

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

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

www.islam.ku.dk 

sygepleje og fysioterapi
KURSUS – Lær Cinahl og PubMed. Kursusgebyr 

800 kr.

Tid: 6/10 kl. 9.15-13.

Sted: Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fa-

kultetsbibliotek, Nørre Allé 49, Kursuscenteret

Arr.: KUBIS, tilmeldingsfrist d. 29/9 til kursus@

kb.dk

Udvidet emnesøgning i 
 humaniora
KURSUS – Gratis kursus i udvidet Informations- 

og Litteratursøgning 3

Tid: 6/10 kl. 11.15-13.00

Sted: Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, 1. sal, 

Undervisningslokalet.

Arr.: KUBIS, tilmeldingsfrist 2/10 til kursus@kb.dk

Course for phD’s
COURSE – Reference handling in research 

using Reference Manager for Windows

Date: 5/10 at 9.15-16.15

Location: The Faculty Library and Natural and 

Health Sciences, Nørre Allé 49, The Course 

Center

Arr.: KUBIS, registration deadline 29/9 to  

wkursus@kb.dk

specialeworkshop
KURSUS – Gratis for specialestuderende ved 

Det Humanistiske Fakultet

Tid: 5/10 kl. 13-16

Sted: Det Humanistiske Fakultetsbibliotek,  

1. sal, Undervisningslokalet.

Arr.: KUBIS

Føler du dig lidt slap?
USG – Så kom i form med Universitetets Studenter-Gymnastik (USG). Hos USG kan du 

forsøge dig med over 50 forskellige idrætsgrene inden for en bred vifte af discipliner 

– lige fra blid yoga til hårdtpumpet vægttræning. Du får otte måneders benhård 

træning til særdeles SU-venlige priser. Tilmeldingen til den kommende sæson er åb-

net, men der er stadig ledige pladser.

Læs mere om de forskellige hold og tilmeld dig på www.usg.dk.

Alumneforening på Historie

NY FORENING – Magistrata Vitae er navnet på den nystiftede alumneforening på 

 Historie. Foreningen arrangerer foredrag, byvandringer, museumsbesøg og studie-

ture til ind- og udland. På tegnebrættet ligger også at skabe et mentornetværk. 

 Magistrata Vitae er for både færdige kandidater, studerende og nuværende og tid-

ligere ansatte ved faget. Et medlemskab koster kun 20 kroner og varer hele livet. 

Læs mere om den nye forening på http://alumne.historie.ku.dk.

KORT NYT http://82.180.32.157:8095/PhD_

Thesis_FINAL.pdf.   

berit Christina Carlsen  
Titel: Patients with multiple 

contact allergies: Population 

characteristics and clinical pre-

sentation.

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

Sted: Gentofte Hospital, Store 

Auditorium, opgang 28. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til Videncenter for Allergi, 

dermato-allergologisk afdeling 

K, Gentofte Hospital, tlf. 3977 

7300.  

Rikke egeberg  
Titel: Whole grain products – 

determinants of intake and 

 cancer risk

Tid: 2/10-09, kl. 15. 

Sted: Kantinen, Kræftens 

 Bekæmpelse, Strandboulevar-

den 49. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: egeberg@can-

cer.dk.  

Line Olsen  
Titel: Molecular genetics of 

schizophrenia: Effects of estro-

gen, energy metabolism and 

microRNAs.

Tid: 5/10-09, kl. 14.

Sted: Panum Instituttet, Ha-

nover Auditoriet. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: olsen.line@

gmail.com.

  

Hanne Thang Vestergaard  
Titel: Tonsillitis and tonsillecto-

my: Associations with intussus-

ception and Hodgkin lympho-

ma.

Tid: 6/10-09, kl. 10.

Sted: Statens Serum Institut, 

Foredragssalen.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: hvs@ssi.dk.

Tina skjørringe  
Titel: Non-viral approaches  

for gene transfer – towards  

effective and safe delivery to 

the brain.

Tid: 12/10-09, kl. 13. 

Sted: Panum Instituttet, Dam 

Auditoriet. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: tsk@kennedy.

dk.

Jens Drachmann bukh
Titel: First Episode Depression - 

Gender, age-of-onset and gene-

environment interactions

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

Sted: Rigshopsitalet, opg. 61A, 

Psykiatrisk Centers Auditorium.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til Kathrine Holte, e-mail: 

kathrine.holte@dadlnet.dk.

naturvidenskab

Louise glerup Aner
Titel: Udflytninger fra Køben-

havn. Børnefamiliers udflytnin-

ger og bostedsvalg i et hver-

dagslivsperspektiv.

Tid: 29/9-09, kl. 13.15.

Sted: Institut for Geografi og 

Geologi, Auditorium A (område 

4, 3. sal). 

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på GeoBiblioteket.

Farma

susanne Kaae
Titel: Analyse af lokale organi-

satoriske forholds betydning for 

varig implementering af den 

første offentligt betalte 

apoteks ydelse ”Tjek på inhala-

tion” – et eksplorativt case stu-

die af syv danske apoteker.

Tid: 6/10-09, kl. 14.

Sted: Farma, Benzon Auditoriet.

Afhandlingen: Afhandlingens 

resumé findes på www.farma.

ku.dk/phd/defences, og selve af-

handlingen kan ses på fakulte-

tets bibliotek.

Theis Reenberg 
Titel: Carbohydrate Recognition 

in Water and Combinatorial 

Methods Utilizing Encoded 

Beads for Finding Avidin 

 Ligands.

Tid: 16/10-09, kl. 13.

Sted: Farma, Benzon Auditoriet.

Afhandlingen: Afhandlingens 

resumé findes på www.farma.

ku.dk/phd/defences, og selve af-

handlingen kan ses på fakulte-

tets bibliotek.
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JERN – Marc Ganzglass arbejdede sammen med kemikere og tekni-

kere på VVS-producenten Kohler i Wisconsin om at indlejre frag-

menter af jern fra Sikhote-Alin meteoriten (som styrtede ned i Sibi-

rien i 1947) i et begrænset antal vandkummer lavet i støbejern. 

Værket Meteorite Inclusions udgør to forskellige historier om jern, 

en historie om jern skabt i det ydre rum og en anden om jern skabt 

her på jorden.

Facitliste:

A) Jonas bjørn: Kreta, carpaccio, politik, Public Enemies.

b) Leila Jensen: Roskilde, boller i karry, en hel masse,

    il y a longtemps que je t’aime.

C) Dan Andersen: London, sushi, ingen ting, Harry Potter.
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5. oktober 6. oktober 7. oktober 7. oktober 8. oktober 8. oktober  8./30. oktober

pubmed/meDLine for 
 begyndere
KURSUS – Litteratursøgning i den medicinske 

database PubMed/MEDline med ekstra øvel-

ser. Deltagelse: 1.300 kr. 

Tid: 8/10 kl. 9.15-16.00

Sted: Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige 

Fakultetsbibliotek, Nørre Allé 49, Kursuscente-

ret

Arr.: KUBIS, tilmeldingsfrist d. 1/10 til kursus@

kb.dk

søgning med Zotero
KURSUS – Få styr på din litteratur med gratis-

programmet Zotero. Gratis

Tid: 8/10 kl. 13.15-15

Sted: Det Humanistiske Fakultetsbibliotek,  

1. sal, Undervisningslokalet

Arr.: KUBIS, tilmeldingsfrist d. 5/10 til  

kursus@kb.dk Fra galathea 3 til klodens fremtid
TORSDAGSFOREDRAG – Ved Katherine  Richardson, 

 Biologisk Institut, KU

Tid: 8/10 kl. 19.30

Sted: Biologisk Institut, Auditorium B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening, www.aki.ku.dk/dnf/

Journalisters italesættelse af 
nyhedsproduktion 
FOREDRAG – Ved adjunkt, ph.d. Gitte 

 Graven gaard, Institut for Nordiske Studier og 

Sprog videnskab, KU 

Tid: 8/10 kl. 19.30

Sted: Nye KUA, lok. 27.0.09

Arr.: Selskab for Nordisk Filologi,  

www.selskabfornordiskfilologi.dk

Agribusiness and economic 
Development
SEMINAR – With presenters from Sokoine 

University of Agriculture, Tanzania; Danish 

 Industry; Cornell University; FAO; Danida; 

MYC4 and Life. Registration is necessary and 

should be done no later than 15/10 to Anja 

Hansen, e-mail ah@life.ku.dk. See www.life.

ku.dk/agribusiness2009.

Tid: 30/10 kl. 8.30-14.00 

Arr.: Faculty of Life Science, University of 

 Copenhagen, Bülowsvej 17, Lecture Hall 1-01

Tiltrædelser

peter Olesen
ERHVERVSPROFESSOR – Tidligere koncernforsk-

ningsdirektør i Chr. Hansen A/S, Peter Olesen, er den 

15. august tiltrådt som erhvervsprofessor ved Institut 

for Plantebiologi og Bioteknologi på Det Bioviden-

skabelige Fakultet (Life). Ambitionen med udnæv-

nelsen er at styrke fødevareforskningen og øge sam-

arbejdet med erhvervslivet. Peter Olesen har været 

forskningsdirektør i Danisco Biotechnology, Sandoz 

Seeds og Copenhagen Pectin og koncerndirektør i 

den forskningstunge biotek- og fødevareingrediens-

virksomhed Chr. Hansen A/S. Peter Olesen har allere-

de nu planer om at styrke udvekslingen af viden og 

erfaringer mellem universitetsforskere og det priva-

te erhvervsliv gennem målrettede industriwork-

shops, hvor man vil behandle problemstillinger og 

konkrete forskningsområder og samtidig afsøge  

nye muligheder for samarbejde og innovation. 

Peter Olesen vil også se på mulighederne i 

erhvervsph.d. -ordningen og udnytte den i praksis. 

niels billestrup
DIABETESPROFESSOR – Lic.scient. Nils Billestrup til-

træder den 1. oktober et professorat i betacellebio-

logi og -regeneration ved Det Sundheds videnskabe-

lige Fakultet, KU, hvor han skal forske i en af de ha-

stigst voksende og mest omkostningskrævende syg-

domme i dag: Diabetes. Nils Billestrup og hans for-

skergruppe skal først og fremmest undersøge, om 

forskellige hormoner og vækstfaktorer kan påvir-

ke væksten og funk tionen af bugpytkirtlens betacel-

ler. Fælles for alle typer sukkersyge er netop bug-

spytkirtlens manglende evne til at udskille tilstræk-

keligt med insulin efter et måltid, fordi der enten 

mangler de insulinproducerende betaceller eller for-

di de ikke fungerer korrekt. Kan forskerne øge an-

tallet af velfungerende betaceller, vil det rette op på 

sukkersygen og give en langt bedre regulering af 

sukkerstofskiftet hos patienterne.
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Marlene fik Europas  
Kvinders Pris 2009
et skarpt analytisk blik og et stort formidlingstalent har  
bragt marlene Wind prisen i hus

Professor Marlene Wind, Institut for Statskund-

skab, Københavns Universitet modtog 17. sep-

tember 2009 Europas Kvinders Pris. 

 Europas Kvinders Pris blev stiftet i 1987 af 

den tidligere og nu afdøde belgiske senator 

Angéle Verdin med støtte fra Europa-Kommis-

sionen, Europa-Parlamentet og Europabevæ-

gelsen. Formålet med at uddele prisen er »at 

kaste lys på kvinder, der bidrager væsentligt til 

at udvikle det europæiske fællesskab mellem 

nord og syd, øst og vest.« 

 Marlene Wind har i sin forskning arbejdet 

med EU’s institutionelle ændringer, traktater, 

fri bevægelighed, det indre marked og EU’s legitimitet. Bag sig har hun en omfat-

tende videnskabelig produktionsliste samtidig med, at hun ofte optræder i de dan-

ske medier. 

 »Marlene Wind kombinerer et usædvanligt skarpt analytisk blik og et formidlings-

talent, som er få beskåret. Med et forskningsfelt som EU har hun kastet sig over et 

både svært tilgængeligt og ofte kontroversielt stof, som de færreste tør give sig i 

kast med. Marlene Wind gør det alligevel, og hun gør det uforfærdet. Det kan give 

kradse kommentarer med på vejen fra både akademiske kolleger og politikere. Men 

det hører med, og det tager hun med,« lyder det i indstillingen. 

OCEAN – Galathea 3 Ekspedi-

tioner laver prøver i det Indi-

ske Ocean i november 2006.

ingrid Kryhlmand fylder 50 år

Tillidsrepræsentant for HK-kontor klubben på Sund 

Ingrid Kryhlmand bliver 50 år. I den anledning afhol-

des reception fredag den 9. oktober 2009 kl. 14-16 i 

sofastuen, bygning 5, Panum Instituttet.
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SPOT

QUiZ

Af Maria Purtoft

Denne gang stiller Universitetsavisen skarpt på 
de studerendes levevis. Mon det er den teater-
videnskabsstuderende, der ser franske film i sin 
fritid? Eller er det den danskstuderende, der 
har ligget på stranden og læst bøger i sommer-
ferien? 

Og hvem tror du stiller op til kommunalval-
get, og hvem elsker sin mors boller i karry?

Få afprøvet nogle af dine fordomme, og se, 
hvor mange af svarene du kan kombinere med 
den rigtige person.

Måske du ikke liiiiige kan gætte, hvor en geo-
grafistuderende tilbringer sin sommerferie, 
men så kan du måske kæde feriedestinationen 
sammen med en livret, eller gætte, hvilken type 
film en ungdomspolitiker ser i biffen.

Hvor var du på ferie i sommer?
»Jeg startede min ferie på Roskilde Festival. Jeg 
kom, da hegnet blev væltet og tog hjem søndag 
nat ugen efter. Det var den perfekte måde at 
glemme alt om eksamensstress og bare nyde li-
vet. Senere var jeg to uger på Sardinien med 
min kæreste, og vi lavede stort set ikke andet 
end at ligge på stranden, læse og spise god 
mad.« 

»Efter et hårdt semester trængte jeg til ferie. 
Jeg gik på nettet og fandt en afbudsrejse til Kre-

ta til mig og min kæreste. Jeg havde frygtet et 
rigtigt charterhelvede, men jeg blev meget posi-
tivt overrasket. Øen havde rigtig meget at byde 
på, og meget mere end jeg havde regnet med.«

»Jeg var på storbyferie i London. Jeg var ovre 
at besøge min kæreste, og vi gik rundt i byen 
om dagen og tog på klub om aftenen.«

Hvad er din livret?
»Generelt kan jeg godt lide simpel mad, og jeg 
har en særlig forkærlighed for det italienske 
køkken. Jeg er rigtig glad for deres forretter, og 
specielt er jeg glad for carpaccio.«

»Det må være sushi. Det er enkelt, og det 
smager godt.«

»Min livret svinger efter årstiden, men efter-
som det snart er vinter, må jeg nok sige min 
mors boller i karry.«

Hvad laver du i din fritid?
»Jeg bruger utrolig meget tid på politik. Faktisk 
stiller jeg op til kommunalvalget i København 
den 17. november for Socialdemokraterne som 
den yngste kandidat. Det er sjovt og meget 
spændende med valgkampen, og det er virkelig 
fedt at komme rundt og snakke med så mange 
mennesker.«

»Jeg laver en hel masse. Jeg er sammen med 
mine venner, min kæreste og min familie. Jeg 
tager ofte i biografen og i teatret – og så løbe-
træner jeg.«

»Jeg bruger min fritid på at slappe af. Så sva-

ret er ingenting. Jeg kan dog godt finde på at 
læse en god bog.«

 
Hvilken film så du sidst i biffen?
»Jeg så Harry Potter og halvblodsprinsen. Den 
var god, men jeg bliver altid så skuffet over 
alle de historier, man går glip af i forhold til 
bøgerne.«

 »Det var Public Enemies med Johnny 
Depp. En klassisk actionfilm, hvor man ikke 
skal tænke så meget. Efter en lang dag på ar-
bejdet eller studiet er det dejligt at slappe af 
til, selv om jeg egentlig bedre kan lide lidt 
mere udfordrende film.«

»Jeg kan bedst lide bare at gå spontant i 
biografen, så den sidste film, jeg så, var Il y a 
longtemps que je t'aime (Jeg har elsket dig så 
længe, red.). Jeg vidste ikke noget om den, 
før jeg så den, men den viste sig at være helt 
igennem fantastisk. En rigtig fin lille film.« 

Hvem var på ferie hvor?

Hvem har hvilken livret?

Hvem laver hvad i fritiden?

Hvem har set hvilken film?

Svarene findes nederste på side 10.

Gæt et studentikost liv
Ser en teatervidenskabsstuderende franske film, og ligger en dansk-
studerende på stranden og læser bøger i sommerferien? Gæt selv

C: Dan Andersen, 29 år, 
læser dansk.

A: Jonas Bjørn, 23 år, læser 
geografi og kommunikation.

B: Leila Jensen, 25 år, 
læser teatervidenskab.

politik

Hvis er hvis? A, b, eller C?

en hel masse

ingen ting
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Overbooked city hall
1.200 queue up for Copenhagen’s first lady, or is it 

just the food?

Seeking climate closure 
Key foreign ministers met to talk climate at the 

University of Copenhagen

Tests on piglets 
All animals are equal, but some are more equal than 

others
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LANGUAGE POLITICS

By Mike Young

International research staff 
miss important information, 
regulations and social events, 
and are forced to rely on the 
garbled Google-translate sy-
stem to attempt to understand 
Danish-language e-mails.

They are not receiving  
English versions of important 
mails from faculties and  
departments in spite of an  
official University of Copen-
hagen (U of C) policy to  
promote English as a parallel-
language to Danish.

A spot check by the Univer-
sity Post of non-Danish speak-
ing Ph.D.s shows that neither 
the Life, Health, Social and 
Natural Sciences, nor the 
Pharmaceutical or Law facul-
ties live up to English-lan-
guage standards. They have 
not assured that administra-
tive e-mails and invitations are 
in both languages.

Google translating
When internationals are asked 
whether or not they have 
missed important information, 
the answer is almost always 
the same. As Lourdes Cantare-
ro a Spanish Ph.D. student in 

the Faculty of Pharmaceutics 
puts it:

»Most of the time, I don’t 
even know whether I have 
missed something impor-
tant«.

She, like almost all of the re-
searchers that the University 
Post has been in contact with, 
is regularly forced to use the 
Google-translate application, 
an application that for non-
Danish speakers often renders 
an English text more confusing 
than enlightening.

As if they don’t care
Yuhari Yumada is a Japanese 
Post doc. student at the Facul-

ty of Health Sciences. As she 
has been here for a while, she 
can now understand most of 
the written Danish. But for a 
long time, key information 
was withheld from her.

»For example, I did not 
know that people could get a 
key to the entrance from the 
secretary, and was unable to 
get in, when it was outside 
working hours,« she says.

Danish e-mails to her inbox 
included invitations for annual 
general assemblies at her de-
partment, and for key social 
events. 

There are not many interna-
tional researchers in her De-

Internationals bombarded  
with danish e-mails

Continued on p.2 >

PhoToS: LIZETTE kABRé

Six out of eight 
faculties at the 
University of 
copenhagen do 
not live up to 
language policy

SCREENING – Cindy Vester-

gaard, like many international 

researchers, is tired of Danish  

e-mails from her university.

partment and Faculty, Yuhari 
admits, but the not-translated 
Danish e-mails, »make it as if 
they don’t care about us,« she 
says.

U of C: Should be no  
barriers
The University of Copenhagen 
has a clear policy on English 
language translations of  
e-mails both to its interna-
tional students and to its 1300 
full-time and part-time non-
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By Luci Ellis

Psychology student Mary Chan is frustrated 
by the constant stream of emails in Danish 
from her faculty and department.

So great is her annoyance that she has 
even published her frustrations to friends 
and family. 

tion to relevant Ph.D. courses, 
highly relevant for her, but 
with no English text with a 
simple explanation of the con-
tent.

»99 per cent of all I get in 
my mail box is in Danish. The 
latest was a highly relevant 
upcoming annual meeting for 
the department of Political 
Science,« she says.

Luckily, he knows German
Kestutis Aidas is a Lithuanian 
Ph.D. student from the Faculty 
of Science. Since he came to 
the University of Copenhagen 
he has been an avid user of the 
Google-translate appliance, he 
admits, as some of the e-mails 
from administration are in 
English, while some are not. 
This exercises his powers of in-
terpretation:

»I know German to some ex-
tent. So most of the time, I can 
get a grasp of what the mail is 
about«.

miy@adm.ku.dk

Danish researchers. Realising 
that the University of Copen-
hagen is an international insti-
tution, the strategy paper ‘U of 
C action plan – the way to 
2012’, states clearly that the 
university ‘should be a work-
place where the potential bar-
riers between Danes and non-
Danish speaking should be 
broken down’.

Mails distributed widely to 
staff and students should ei-
ther have an English parallel 
text or a link to relevant infor-
mation in English. This paral-
lel language mail policy is the 
responsibility of the faculties, 
but is apparently not being 
carried out.

Faculty management 
surprised
The University Post has at-
tempted to reach each of the 
faculties which failed in our 
spot check, for comment. Di-
rector of the Faculty of Health, 
Arnold Boon is from one of the 
faculties that responded with 
surprise when they heard that 
they had failed the test.

»The Faculty of Health has a 
general policy that all mass-
distributed e-mails and infor-
mation should be in both Dan-
ish and English,« he comments 
in a written response.

No simple explanation
In the mean time, internation-
al researchers and staff are be-
ing kept out of the university’s 
e-mail loop. Cindy Vester-
gaard, a Canadian despite her 
Danish surname, is doing her 
Ph.D. in political science, and 
is, she admits, tired of deleting 
the torrent of Danish-language 
e-mails.

The University Post asked 
her to forward the first Dan-
ish-language e-mail in her in-
box as we spoke.

It turned out to be an invita-
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Forced to Google-
translate e-mails
Not only staff and researchers, but also students 
are frustrated by the constant stream of danish

IRRITATED – Mary Chan (USA) »We have to use Google translator every day.«
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> Continued from front page

English-language e-mails 
to staff and researchers?

 = No, not all the time 

 = Yes, all mass distributed mails

n/a =  Not applicable, no international 

researchers,

Health Sciences = 

Humanities = 

Law = 

Life Sciences = 

Pharmaceutical Sciences = 

Science = 

Social Sciences = 

Theology = n/a

UniversityPost asked one from each faculty

GOOGLE GIBBERISH – Google Translate is a big help when 

faced with an unreadable mail in Danish, but the results are some-

times cryptic. Here is an example of a real Danish email that was 

forwarded to the University Post translated with the application. 

»Today I put it up on my Facebook status 
that I was really annoyed that all the mail 
from the university is in Danish. We have to 
use Google translator every day,« she ex-
plains.

For a number of international students, 
time on the internet is limited and precious, 
due to their distance from friends and 
family, she explains.

ONLINENEWS

universitypost.dk

Read more comments to our 

spot check on universitypost.dk
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AWARDS

By Sune Engel Rasmussen

It is a true Mr. Europe that will get next year’s Sonning 
prize of DKK 1 million. The 33rd winner, the German  
writer Hans Magnus Enzensberger, is known for his com-
mitment to European literature, journalism, essays and 
poetry.

The 79-year old Enzensberger made his debut with the 
poetry anthology, ‘Verteidigung der Wölfe’ in 1957 and 
has since then diagnosed Europe from an economic and 
class-conscious perspective, dosed with a sizzling under-
tone of sarcasm.

The Sonning committee, headed by University of Co-
penhagen rector Ralf Hemmingsen, describes Enzensberg-
er as, »a poet and an intellectual who with humour, irony 
and a certain hidden warmth, dares to say ‘no’ and thereby 
‘yes’ in his own way, and in what seems to be the right 
way.« 

The prize will be awarded at the University of Copenha-
gen on 2 February 2010 in the Ceremonial Hall.

ser@adm.ku.dk

A retired nuclear physicist 
asked how nuclear energy fit 
into the climate change agree-
ment. Carl Bildt, whose coun-
try Sweden has been in sup-
port of nuclear energy, said 
that »it was very nice to hear 
Danes specifically in favour of 
nuclear power,« given that 
Denmark officially does not 
support it. 

Parting gift
Nicknaming the ministers ‘The 
fabulous five,’ Friis ended the 
conference by giving the min-
isters Danish national team 
bike jerseys.

The loudspeakers pumped 
up the music to the Beatles’ 
‘Baby you can drive my car.’

uniavis@adm.ku.dk

talks being made before the 
climate change conference.

Let the people speak
»No deal or new deal? Copen-
hagen or Hopenhagen.« 

This is how Prorector Lykke 
Friis started up, then using a 
combination of football analo-
gies and standard debate pro-
cedures to moderate the dis-
cussion. Friis was armed with 
yellow and red cards to give to 
speakers who went past their 
limits. French foreign minister 
Bernard Kouchner was the  
only person to receive a pe-
nalty, a yellow card for his 
long-winded response to an 
audience question.

Audience members, and the 
questions they asked, were  
varied.

Katherine Richardson is a 
driving force behind keeping 
politicians up-to-date about 
key findings in climate change 
for the conference, and a vice 
dean at the Faculty of Natural 
Sciences. She asked why there 
hasn’t been a European leader 
who has stepped up to become 
a spokesperson for climate 
change. Miliband replied that 
European leaders have instead 
all been »boringly united,«  
and should turn that unity into 
leverage. 

CLIMATE TALKS

By Stephanie Bergeron Kinch

The subject of the climate 
change debate between five 
foreign ministers Thursday 10 
September at the University of 
Copenhagen was dead serious. 
But the tone was alive and 
kicking.

By 8:45 a.m., 20 people had 
already showed up to get 
front-row seats. As Queen’s 
‘Bicycle Race’ and Helen Boul-
ding’s ‘Copenhagen’ echoed 
through loudspeakers, security 
guards manned the front 
doors and dogs sniffed  
attendees. By the time the 
event started, 150-200 people, 
speaking a cacophony of  
languages, had crowded in to 
the Ceremonial Hall. 

The background music lead-
ing up to the discussion was an 
odd mix for a debate on  
climate change. As if pre- 
dicting doom for the world’s 
climate, REM’s ‘It’s the End of 
the World as We Know It,’ was 
played along with Glenn Frey’s 
‘The Heat is On.’ As the mi- 
nisters walked into the audi-
torium, Swedish rock band  
Europe’s ‘The Final Count-
down’ played, possibly in re-
ference to the eleventh hour 

Quirky music livened 
up ministers’ debate
Prorector Lykke Friis was in fine form, dealing out a yellow 
card warning to a long-winded response

German thinker gets  
copenhagen prize
Writer, commentator and  
theorist hans Magnus  
Enzensberger will receive  
the prestigious Sonning prize 
next year

SONNING PRIZE – Astute commentator Hans Magnus 

Enzensberger is known for ‘Politics and Crime’ and many 

other works. 

P
h

o
T

o
: 

G
Y

Ld
E

N
d

A
L

P
h

o
T

o
: 

LI
Z

E
T

T
E

 k
A

B
R

é

DIPLOMACY – Key European 

Ministers visited the University 

of Copenhagen 10 September
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Is it the pancakes? The inside-look at city hall? 

The opportunity to meet Lord Mayor Bjerrega-

ard? 

We’re not sure, but click in to universitypost.dk 

after the event for photos and more on why so 

many newcomers to Copenhagen decided to at-

tend.

BIT OF A SQUASH – Hopefully things won’t go this far  

with a large international 
workforce. 

Krogsgaard says that those 
on the waiting list will be in-
vited to a second reception in 
the future.

uniavisen@adm.ku.dk

meet the Lord Mayor, and a 
talk by Claus Steiner, the Gen-
eral Manager for Copenhagen 
Hilton. 

»People were really happy 
about the arrangement and 
they thought it was a grand 
gesture,«  says Lise Krogs-
gaard, press secretary to the 
Lord Mayor, adding that, »the 
word about this party just 
spread around the communi-
ty.«

Waiting list 
Last year was already a suc-
cess, with ‘only’ about 400 
people participating.  This 
year, advertisements were 
posted at the University and 
other educational institutions 
in Copenhagen, and at places 

RECEPTION

By Stephanie Bergeron Kinch

Is it the pancakes, or the Lord 
Mayor? As of now, there are 
1200 people signed up, and 
the University Post called up 
the Mayors office to find out 
why: We still don’t have the 
answer.

Copenhagen Lord Mayor 
Ritt Bjerregaard will be hold-
ing a welcome reception for 
internationals on 28 Septem-
ber, but good luck getting in if 
you haven’t signed up yet. 

According to the Lord May-
or’s press secretary Lise Krogs-
gaard, an incredible 1200 peo-
ple have already signed up for 
the event, which offers free 
pancakes, the opportunity to 

crowds expected  
at mayors bash
A welcoming reception with the mayor has turned 
into something more like a rock festival

Course for spouses looking  
for work
Applying for a job is hard work already, but searching for employment 

in a country where the rules are different than in your home country 

can be really difficult. International Staff Mobility organises a course 

for everybody who can use practical help and guidelines on how to 

successfully search for a job in Denmark. The course will be held by 

the organization Work in Denmark. The course is free to join and the-

re will also be other spouses from other companies. 

Please note that there is a maximum of 25 participants so please regi-

ster asap. To register, please send an email to: interstaff@adm.ku.dk 

Upturn in overseas campuses 
Growing numbers of universities have decided to award degrees from 

overseas campuses. This is according to the education news website in-

sidehighered.com

The number of international branch campuses has risen 43 per cent in 

just three years, according to a recent study by the Observatory on 

Borderless Higher Education, a British research institute. Branch cam-

puses are overseas offshoots of a university that offer a range of full 

programs, rather than short study abroad experiences. The majority of 

students of branch universities are either residents of the host country, 

or a third country.
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Campus Race 2009: 
Hundreds of eager staff and students at the University of Copenhagen 

took a 14.7-kilometre bike trip on 18 September. The traditional tour 

connects all the faculties at the University of Copenhagen, and was 

blessed with an Indian summer. 
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Pig genome
There are 25 million pigs in Denmark, and pork is one of 

Denmark’s chief exports

Pigs are much closer to humans than for instance mice both 

anatomically,  physiologically and at the DNA level

Merete Fredholm

Professor in domestic animal genetics at 

the Faculty of Life Sciences

Neither her son, Copenhagen Business 

School, nor her daughter, Art History at 

the University of Copenhagen, are follo-

wing in her scientific footsteps. Howe-

ver, ‘we still maintain a good family at-

mosphere,’ she smiles.

Who’s next?
Merete sends the research relay on to Thue Schwartz, from 

the Faculty of Health Sciences. 

»He is a charismatic scientist, that has been able to contri-

bute with results both in his basic and applied science field,« 

she says. 

Follow the DNA testing on universitypost.dk

to Merete it is only in the last 
two years that the pace of ge-
netic discovery has seriously 
taken off. 

This is as a result of two 
technological inventions that 
have decreased the time it 
takes for geneticists like 
Merete to experiment, prove 
and disprove their hypotheses.

First, something called the 
SNP chip, as in ‘snip chip’, a 
small glass slide for reading 
DNA. DNA is simply pasted on 
to the slide, and 60,000 little 
spots look in specific places for 
specific genes.  

Second, in High Throughput 
Sequencing, a machine that 
reads off millions of genetic 
sequences very fast, and at a 
very low cost.

When Merete looks at an 
animal, its traits and behav-
iour – its phenotype, as she 
calls it – she looks for clues. 
These clues are now adding 
up.

»How does the genome 
function and what are its  
components? How can we get 
from this phenotype to an un-
derlying molecular explana-
tion? This is what fascinates 
me, and recent years have 
opened up so many possibili-
ties.«

miy@adm.ku.dk

Lung condition
A second project involves a 
group of pigs which came to 
the notice of a Danish farmer. 
Every time he used a specific 
herd boar to father a new ge-
neration of piglets, half turned 
out with a thin skin condition. 

Merete and her fellow ge-
neticists sprang to this oppor-
tunity: Half and half means 
Mendelian inheritance, which 
is schoolbook genetics. They 
knew that this condition was 
connected to developing lung 
emphysema, or what in hu-
mans is called smokers’ lung.

»So far we have produced 
around 200 piglets, and we 
are not quite there yet, but are 
very close to finding out exact-
ly what the mutation is,« she 
says.

Merete and her colleagues 
are regularly with the pigs in 
Taastrup west of Copenhagen, 
taking blood samples. They al-
so slaughter pigs now and 
then, to take tissue samples for 
the pathologists and histo- 
pathologists to study the  
manifestations of disease.

Speeding up discovery
In 2001, scientists published 
the complete human genome 
sequence. Since then other in-
teresting species have also 
been sequenced, but according 

specific dog breed, there may 
be one, sole genetic cause,« 
she explains.

Designing a diet
We are in Merete Fredholms 
office at the Life Sciences Fac-
ulty. Peeking at the computer 
screen behind her, I see a 
graph with a bell curve on it. I 
have just walked down a corri-
dor of charts, diagrams and 
genetic tabulations.

A current collaborative 
project, she explains, is an at-
tempt to locate the genetic 
causes of human obesity.

It involves cross-breeding a 
breed called the Göttinger 
mini-pig, which tends to get 
fat if not fed restrictively, with 
a Danish production pig, 
which stays lean no matter 
how much you feed it. After 
two generations, Merete and 
her colleagues will be able to 
find which genes are involved 
in obesity. 

This has human implica-
tions.

»If you know which gene is 
involved, you may be able to 
design a diet for this specific 
variant. And if you know more 
about the biochemical path-
ways of the condition, you can 
give more informed advice to 
people who have this prob-
lem,« she explains.

ANIMAL FARM

By Mike Young

In the George Orwell novel 
Animal Farm, a group of  
smart pigs take control of  
their farm and the other  
animals. They introduce rules 
such as: 

»All animals are equal, but 
some animals are more equal 
than others«.

This is actually a rule that 
geneticist Merete Fredholm 
can subscribe to. Genetically 
speaking, domestic animals 
like pigs, dogs and cattle are 
more homogenous than the 
animals that live in the wild 
and humans.

This makes them ideal for 
modeling and ideal for identi-
fying the gene sequences,  
that cause the diseases that 
animals and humans share.

»The advantage of working 
with domestic animal popula-
tions is that, from a genetic 
point of view, centuries of 
breeding have made a more 
homogenous set of individu-
als, and this makes it easier to 
isolate the genetic causes of 
disease. Take a specific kind of 
heart disease for example. In 
the human population, there 
can be several underlying 
causes for it. Whereas for a 

Pigs with smokers’ lungs
Merete Fredholm is a kind of detective. From clues in pigs, dogs and  
cattle, she reconstructs their genes – and our diseases

RESEARCH RELAY

GENE TESTING – Heidi (left) takes care of 

the animals every day in Taastrup. Minna, Jan 

and Vibe (from centre-left to right) from LIFE 

take blood samples of the hairless pigs. 

PhoTo: SARA hARTMANN SIVERTSEN
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