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Frontløber mod fedme
Oluf Borbye Pedersen er blevet hængt ud for at være indsat af Novo 

på det nye metabolismecenter. Men passer det? 

                           1. sektion, side 14-16

Når angsten overtager
22-årig studerende fortæller om sine erfaringer med angst og  

depression på sit studium, hvor hun netop har scoret to tolvtaller

1. sektion, side 12-13
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Rektor og studerende  
går sammen mod besparelser
»Verdensklasse er varm luft med discountøkonomi,« skrev Ralf Hemmingsen om de besparelser,  

der rammer Københavns Universitet med regeringens genopretningsplan. De studerende  

glæder sig over markante udmeldinger fra deres rektor  Læs side 4-6

UniversityPost    No Mr. Europe please
For European foreign policy scholar, ‘consensus’  

is the ‘f’ word

See page 23

The Mourning After
Coming home after a stay in Copenhagen can be  

a real downer - like a culture shock in reverse 

See page 20
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LEDER Af ansv. redaktør Richard Bisgaard og nyhedsredaktør Claus Baggersgaard

»Er det virkelig klogt af de studerende, at de hellere vil have  
penge til at spise for end penge til viden«

Dansk Industris direktør Lars Goldschmidt forstår ikke de studerendes kamp  

for at bevare SU´en i en krisetid, hvor der skal prioriteres. Ordene faldt på  

stort debatmøde på Københavns Universitet den 1. juni.

RALF HEMMINGSEN ER EN VENLIG, stille og eftertænk-
som mand, men i den seneste tid har han været ualmindelig 
højrøstet. Årsagen er regeringens genopretningsplan, som også 
spydigt er blevet omdøbt afviklings- eller nedrivningsplanen. 
Netop sådan føles det på KU. En del af de hårdtprøvede medar-
bejdere har i hvert fald fået kaffen galt i halsen, da de åbnede 
deres mailboks den 26. maj. 400 til 700 medarbejdere står til 
at blive afskediget de nærmeste år som følge af regeringens 
spareøvelse, stod der at læse i rektors orientering sendt både til 
ansatte og studerende. Han fulgte efterfølgende op ved at ud-
tale sig til medierne om de vidtrækkende konsekvenser for KU. 
Ralf Hemmingsen har ellers ikke ry for at være den letteste at 
få fat i for en hurtig kommentar. Allerede den 1. juni havde 
Studenterrådet på KU arrangeret debatmøde om genopret-
ningsplanens konsekvenser i Festsalen med rektor som ho-
vedopponent til ministeren. 

REKTOR HAR DERMED lagt stilen om i forhold til i vinter, 
hvor cirka 130 medarbejdere mistede jobbet. De ansatte på  
Naturvidenskab følte, at ledelsen havde svigtet dem, var usyn-

lig og ikke forsvarede universitetet over for politikerne. Med sit 
stilskifte forsøger Ralf Hemmmingsen nu at lægge maksimalt pres 
på politikerne, inden de skal forhandle om fordelingen af de reste-
rende milliarder i globaliseringspuljen til efteråret. 2,4 milliarder 
kroner ligger og venter i 2013. De kan redde KU’s økonomi. Uni-
versiteterne ser meget gerne, at en stor del af pengene bliver for-
delt som frie basismidler som de selv kan råde over, og det er der 
gode grunde til.

SAGEN OM NOVO NORDISK Fondens kæmpedonation til et 
metabolismecenter på KU viser med al tydelighed, at universite-
terne bliver mere og mere afhængige af ekstern støtte fra forsk-
ningsråd og private fonde for at få økonomien til at hænge sam-
men. Som man kan læse i interviewet med Oluf Borbye Pedersen 
inde i avisen, er der al mulig grund til at klappe i hænderne over 
den store bevilling, som giver ro i ti år til at lave grundforskning i 
verdensklasse i livsstilssygdomme. Men de private donationer  
udgør også en udfordring. Universitetet må nemlig selv finansiere 
husleje og lignende udgifter, der er nødvendige for at huse de nye 
forskningscentre, og det dræner de i forvejen sparsomme basis-

midler. Som du kan læse i artiklen om forskningens konger og  
baroner, er der tilmed ved at opstå en lille elite af topforskere, 
der selv kontrollerer de store forskningsbevillinger, de henter 
hjem. Men hvordan skal vi lede uden at have kontrol med pen-
gene? spørger rektorerne.

DER ER DERFOR INGEN tvivl om, at universiteterne er i kni-
be, men videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen gør alt, 
hvad hun kan for at lægge ansvaret fra sig og fremstille bespa-
relserne som små og ubetydelige. Som rektor Ralf Hemming-
sen udtrykte det på debatmødet den 1. juni formåede hun  
nærmeste at trylle hele besparelsen væk til ingenting. Det er  
påfaldende, hvor gode ministre og politikere er til at tage æren, 
når der bliver bevilget flere penge, og hvor hurtige de er til at 
løbe fra ansvaret, når der skal spares.

Højt spil om universiteternes fremtid
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Du kan ikke leve af din SU
DOKUMENTATION – De fleste studerende kan ikke klare sig for SU’en alene, og selv med SU-lån og studiejob er budgettet hos en stude-

rende hårdt presset. Det betyder også, at hvis man fjernede et års SU, ville mange overveje at droppe ud.

Læs dokumentationen af det, mange studerende vel nok har tænkt allerede.

http://uniavisen.dk/politik/ny-undersoegelse-su-en-er-alt-lav-til-leve

Bag om Novo-balladen
PENGE – Diskussionen om, hvad Novo Nordisk Fonden kan få indflydelse på til gengæld for sin historisk store donation til Københavns 

Universitet, fortsætter uformindsket. Det er blevet en principiel sag om forholdet mellem fri forskning og dem, der betaler gildet.

Læs baggrund

http://uniavisen.dk/politik/forskningen-foelger-pengene-pengene-foelger-hjernerne.

Mød Wilson
TEGNESERIE – Wilson er et modbydeligt og bedrevidende midaldrende fjols, som forsøger at samle stumperne af sit strandede liv. Han er 

hovedperson i Dan Clowes’ seneste grafiske roman. I anledning af årets Komiks.dk har Universitetsavisen fået et smugkig I bogen.

http://uniavisen.dk/galleri/wilson

Nyt bizart dyr fundet
ILTFRI BÆST – Det er ikke første gang KU-professor Reinhardt Møbjerg Kristensen opdager noget forbløffende. Denne gang har han og 

kollegerne sensationelt fundet et flercellet dyr, der lever helt uden ilt.

Se bæstet online.

http://uniavisen.dk/videnskab/ku-biolog-goer-det-igen-nyt-bizart-dyr-fundet

Studerende mobber dekan
KAMPAGNE – Maskerne faldt, da dekan Kirsten Refsing og utilfredse studerende konfronterede hinanden. De humanistiske aktivister var 

vrede over, at rektor har forlænget dekanens ansættelse. De ville have dialog, og det fik de så.

http://uniavisen.dk/uddannelse/dialogen-er-jo-ligesom-brudt-efter-du-er-blevet-ansat

Anonyme plakater er en uskik
MODKAMPAGNE – Hverken rektor eller tillidsfolk bryder sig om den anonyme kampagne imod genansættelsen af KU’s dekaner. Studen-

terrådet mener, at kampagnen er et udtryk for frustration over manglende inddragelse i ledelsen af KU. Men alle er enige om, at rektor 

selv bestemmer, om dekanerne skal have tre år til på pinden.

http://uniavisen.dk/politik/rektor-bestemmer-selv-om-dekanerne-skal-genansaettes

Det finder du på universitetsavisen.dk

Deltidsansatte får bedre vilkår
ANSÆTTELSE – De deltidsansatte undervisere ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab har vundet en stor principiel sejr over deres ar-

bejdsgiver, Københavns Universitet. De kan nu se frem til rettigheder, der ligner dem, deres kollegaer har.

Sæt dig ind i de økonomiske scenarier, som KU arbejder med online.

http://uniavisen.dk/campus/deltidsansatte-fravrister-ku-bedre-forhold
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400 til 700 kan miste jobbet

De ansatte på Københavns Universitet kan se frem til nye afskedigelser som 
følge af regeringens genopretningsplan. Det vil få dramatiske konsekvenser 
for forskning og uddannelse, siger rektor Ralf Hemmingsen 

SPAREPLANER I

Af Claus Baggersgaard og  

Christoffer Zieler

Københavns Universitet (KU) 
har været gennem store smer-
tefulde sparerunder de seneste 
to år, der har kostet 235 ansat-
te deres arbejde, men de hid-
tidige nedskæringer kan sam-
menlignes med et lille snitsår, 
der kan klares med et stykke 
hæfteplaster, i forhold til det 
blodbad, der sandsynligvis er i 
vente.   

Genopretningsplanen, som 
regeringen og Dansk Folkepar-
ti har indgået forlig om, kan 
betyde, at 400-700 stillinger 
skal nedlægges på KU over de 
nærmeste år. 

Universiteternes tilskud bli-
ver beskåret med knap 430 
millioner kroner i 2012 og 1,1 
milliard kroner i 2013. 

KU tegner sig for cirka en 
tredjedel af universitetssekto-
ren, så rektor Ralf Hemming-
sen skønner, at KU vil miste 
mindst 200-300 millioner kro-
ner i 2013. 

Rektor i offensiven
De dystre fremtidsudsigter har 
fået en ellers afdæmpet rektor 
Ralf Hemmingsen til at finde 

de store gloser frem. Han har 
skrevet direkte til alle medar-
bejdere og studerende ved Kø-
benhavns Universitet (KU) om 
konsekvenserne og har udtalt 
sig flittigt til medierne under 
overskriften »Verdensklasse er 
varm luft med discountøkono-
mi«. Han henviser til, at stats-
ministeren for blot seks måne-
der siden meldte ud, at Dan-
mark skal have et universitet i 
top 10 i Europa i år 2020. 

Ralf Hemmingsen mener, at 
besparelserne vil have drama-
tiske konsekvenser og vil un-
derminere kvaliteten af dansk 
forskning og uddannelse.

»Det vil medføre færre un-
dervisningstimer, større hold, 
mindre vejledning og ringere 
studiemiljø – alt sammen no-
get, der erfaringsmæssigt får 
færre gennem uddannelserne. 
Det kan også blive aktuelt at 
lukke hele uddannelser,« skri-
ver han.

KU anslår, at det også vil væ-
re nødvendigt at reducere 
ph.d.-optaget med 25 procent.

Administrationen er skåret 
Regeringen vil først og frem-
mest finde de store besparelser 
ved at lade bevillingerne til 
forskning falde i samme takt 
som Danmarks samlede øko-

nomi. Bevillingerne skal fort-
sat være en procent af BNP 
(bruttonationalproduktet), så 
staten formelt overholder Bar-
celona målsætningen fra 2002, 
men da BNP er faldende, bety-
der det reelt, at man sparer 
203 millioner i 2012 og 748 
millioner i 2013.

Desuden skal universiteter-
ne hente en kvart milliard kro-
ner i 2013 ved at effektivisere 
administrationen. KU's andel 
vil cirka være 40 millioner kro-
ner i 2012 og 80 millioner kro-
ner i 2013, men universitetet 
er allerede i fuld gang med sin 
egen effektiviseringsplan, der 
skal skære 120 millioner kro-
ner af de administrative om-
kostninger i perioden 2007-
2010.

»Vi er overbevist om, at det 
lykkes at nå de 120 millioner, 
men en yderligere administra-
tiv besparelse af den størrelses-
orden vil være meget vanskelig 
at gennemføre,« siger Jørgen 
Honoré, universitetsdirektør 
på KU.

Oveni kommer en såkaldt 
generel »grønthøster-besparel-
se« på en halv procent om året, 
der rammer alle ministerområ-
der. 

Spareplaner var kendt
Videnskabsminister Charlotte 
Sahl-Madsen (K) forstår ikke, 
at besparelserne åbenbart 
kommer som et chok for ledel-
sen på KU. 

Faldet i bevillingerne i takt 
med nedgangen i dansk øko-
nomi var nemlig en del af fi-
nanslovsforhandlingerne for 
otte måneder siden, og det 
fremgår af det seneste rege-
ringsgrundlag, planen 'Dan-
mark 2020 – Viden, vækst, vel-

stand, velfærd', at Danmark 
skal nedbringe det offentlige 
bureaukrati.

»Det eneste nye i genopret-
ningsplanen er, at vi nu har sat 
beløb på de administrative be-
sparelser. Jeg tror, at KU, lige-
som de øvrige syv universite-
ter, kan finde yderligere bespa-
relser på administrationen,« si-
ger Charlotte Sahl-Madsen, 
der mener, at der er mange 
uudnyttede muligheder i digi-
taliseringen af administrative 
arbejdsgange.

Administrative besparelser 
rammer studerende
Regeringen havde også lagt op 
til at fastfryse SU'en de næste 
to år, men droppede forslaget i 
sidste øjeblik til stor glæde for 
Danske Studerendes Fællesråd 
(DSF), der til gengæld frygter, 
at også de studerende kommer 
til at mærke de administrative 
effektiviseringer. 

»Alle erfaringer viser, at 
nedskæringer i administratio-
nen i sidste ender rammer ud-
dannelseskvaliteten. Hver 
gang det ikke er muligt at ef-
fektivisere lige så meget som 
Finansministeren ønsker, går 
det ud over kvaliteten i vores 
undervisning,« siger Mikkel 
Zeuthen, der er formand for 
DSF.

Færre ph.d. hjælper ikke
Charlotte Sahl-Madsen kan 
slet ikke forstå, at KU's rektor 
mener, at spareplanerne vil be-
tyde, at universitetet måske 
må sløjfe hver fjerde planlagte 
ph.d.-uddannelsesplads.

Ifølge videnskabsministeren 
har bevillingerne til ph.d.-ud-
dannelse slet ikke noget med 
regeringens sparekatalog at 

gøre, da pengene til ph.d.'er er 
øremærkede til netop dette 
formål. Man vil altså ikke kun-
ne tage penge fra den konto og 
bruge dem til at lappe huller 
andre steder.

»Det er uforståeligt for mig, 
hvorfor Ralf Hemmingsen øn-
sker at nedlægge ph.d.- 
stillinger,« siger Charlotte 
Sahl-Madsen. Hvis KU vælger 
at uddanne færre ph.d.'er, får 
de færre penge.«

Byggeplaner fortsætter 
upåvirket
Ifølge genopretningsplanen 
bortfalder et beløb på lidt over 
en milliard også i 2013, når en 
ekstraordinær bevilling til in-
vesteringer i laboratorier udlø-
ber. 

Ifølge Danske Universiteters 
formand Jens Oddershede blev 
pengene hentet i den forsk-
ningspulje, der blev oprettet 
ved globaliseringsforliget i 
2006. Man havde derfor for-
ventet, at de skulle vende til-
bage til forskningspuljen, når 
man ikke længere skulle bruge 
dem til laboratoriefornyelse, 
men nu bliver de i stedet fjer-
net helt i regeringens genop-
rettelsesplan.

Med bortfaldet af denne mil-
liard og de øvrige nedskærin-
ger, står universiteterne der-
med til at miste næsten ti pro-
cent af deres omsætning i 
2013.

Charlotte Sahl-Madsen fast-
holdt derimod på et debatmø-
de på KU den 1. juni, at univer-
siteterne ikke har en berettiget 
forventning om at få pengene.

»Der er aldrig nogen, der er 
blevet lovet noget til laborato-
rier efter 2012,« sagde hun.

Daværende videnskabsmini-

ster Helge Sander (V) under-
skrev i februar i år en aftale 
med universiteterne om forde-
lingen af i alt seks milliarder 
kroner til forbedring af labora-
torier, hvoraf de 2,5 milliarder 
kroner gik til KU.

Universitetsdirektør Jørgen 
Honoré går ud fra, at en aftale 
er en aftale, så renoveringer af 
laboratorier og planlægningen 
af nybyggerierne fortsætter 
som planlagt. 

Charlotte Sahl-Madsen be-
kræfter, at aftalen står ved 
magt.

KU's ledelse vil drøfte situa-
tionen med Hovedsamarbejds-
udvalget og herefter orientere 
bestyrelsen om situationen på 
et møde den 14. juni. Her vil 
medlemmerne blive præsente-
ret for en opdateret prognose 
for universitetets økonomi.

I efteråret 2010 vil Ralf 
Hemmingsen fremlægge en 
plan for, hvordan KU skal til-
passe sig de magre tider, der er 
i vente.

clba@adm.ku.dk 

chz@adm.ku.dk

Besparelser rettet mod  
universiteterne (millioner kroner)

Effektivisering af universiteterne administration

 2011:   – 

 2012: 125

 2013: 250

Tilpasning af forskningsbevillingerne til 1 procent af BNP

 2011:   – 

 2012: 203

 2013: 748

Udløb af investeringsløft i universiteternes laboratorier

 2011:     – 

 2012:     – 

 2013: 1.014

Estimeret generel besparelse på Videnskabsministeriets  

område på en halv procent om året

 2011: 100

 2012: 100

 2013: 100

Kilde: Uddrag af tabel 2. Målrettede budgetforbedringer i  

staten i »Aftale om genopretning af dansk økonomi«, samt 

KU’s eget estimat for besparelsen på ministerområdet.
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UDEBANE – Hvis nogen, 

ud over videnskabsminister 

Charlotte Sahl-Madsen, skulle 

mene, at besparelser på forsk-

ning er en god idé, så befandt 

de sig ikke på KU den 1. juni.
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SPAREPLANER II

Af Claus Baggersgaard

At Videnskabsminister Char-
lotte Sahl-Madsen (K) er en 
modig kvinde, kan der ikke 
være tvivl om efter hun mødte 
op i en propfyldt Festsal på Kø-
benhavns Universitet (KU) den 
1. juni for at debattere univer-
siteterne og fremtidens videns-
samfund set i lyset af regerin-
gens genopretningsplan. Ord-
styrer Martin Krasnik sammen-
lignede det med, at den israel-
ske udenrigsminister tog på 
besøg i Istanbul i netop disse 
dage.  

Rektor Ralf Hemmingsen ro-
ste også ministeren for at være 
mødt op med så kort varsel og 
ridsede derefter de dystre øko-
nomiske fremtidsudsiger op. 
KU’s forskningstilskud står til 
at falde med 360 millioner kro-
ner i 2013 i forhold til 2010 
som følge af genopretningspla-
nen. Et fald så brat, at han me-
ner, at KU står ved en stejl 
skrænt, hvis politikerne ikke 
finder flere penge et andet 
sted.

Tænd et lys
Han bad herefter direkte mini-
steren be- eller afkræfte, at der 
findes en ufordelt reserve i glo-
baliseringspuljen på 2,4 milli-
arder kroner, som universite-
terne kan forvente at få del i 
2013.

»Er de 2,4 milliarder kroner 
der stadig, og er universiteter-
ne en værdig kandidat til at få 
nogen af dem? Det er meget 
vigtigt at få meldt ud, så vi kan 
planlægge og se om der måske 
er lys for enden af tunnelen,« 
sagde Ralf Hemmingsen.

Universitetsdirektør Jørgen 
Honoré konstaterede, at man 
ikke kan budgettere med poli-
tisk vilje, så det haster med at 
få pengene fordelt og helst 
som frie basismidler.

»Hvad kan vi på universite-
terne gøre for at hjælpe dig 
med at sikre, at det sker?« 
spurte han direkte.

Pengene er der
Charlotte Sahl-Madsen takke-
de for invitationen til debat-
mødet, der var arrangeret af 
Studenterrådet på KU, og un-
derstregede, at hun fra sit før-
ste minut som minister har øn-
sket dialog.

Hun oplyste herefter, at der 
ligger en ufordelt reserve på i 
alt 5,5 milliarder kroner i glo-
baliseringspuljen for de næste 
tre år, som politikerne skal for-
handle om til efteråret i forbin-
delse med tilblivelsen af fi-
nansloven. 

»De 2,4 milliarder for 2013 
bliver naturligvis også fordelt, 
men jeg kan bare ikke fortælle 
præcis hvornår og hvordan. 
Jeg respekterer den politiske 
proces og glæder mig meget til 
forhandlingerne. Universite-
ternes ordinære bevillinger fal-
der ikke de kommende år, da 
vi prioriterer viden som funda-
mentet for vækst,« sagde vi-
denskabsministeren.      

Kan gøre tingene 
 dygtigere 
Charlotte Sahl-Madsen mener, 
at universiteterne og medierne 
har malet et alt for negativt bil-
lede af genopretningsplanen 
og opridsede dens positive ele-
menter. 

Regeringen fastholder målet 
om at bruge en procent af BNP 

på forskning, og der gives seks 
milliarder kroner til nye labo-
ratorier i perioden 2010-2012. 
Det eneste nye er, at universi-
teterne skal effektivisere deres 
administration med 0,5 pro-
cent af deres omsætning i 2012 
og med en procent i 2013.

»Lad os holde fast i, at der er 
et potentiale. Der er mange ar-
bejdsgange og procedurer som 
vi skal have ryddet op i, og det 
gælder også i ministeriet, som 
vil gå forrest i dette arbejde. 
Nu skal vi have en detaljeret 
diskussion med universiteterne 
om, hvordan besparelserne 
kan udmøntes, men det er ikke 
et signal om, at jeg mener, at 
folk sidder og laver ingenting. 
Vi kan gøre mange ting dygti-
gere, og de andre universiteter 
mener åbenbart ikke, at det er 
så svært at effektivisere, så må-
ske kan du lære noget af dine 
kolleger der,« sagde Charlotte 
Sahl-Madsen direkte henvendt 
til Ralf Hemmingsen. 

Rektor svarede, da han fik 
ordet lidt senere, at Aarhus 
Universitet beskriver genopret-
ningsplanen som en overra-
skende stor opbremsning, og 
at sparekravet der svarer til at 
376 årsværk skal nedlægges.

Dumt og kortsigtet
Mikkel Zeuthen, formand for 
Danske Studerendes Fælles-
råd, mente, at det var sejt, at 
ministeren var mødt op, men 
konstaterede, at hun forsøger 
at sælge en pose muggen frugt.

Han mener, at universiteter-
nes vigtigste rolle i dag er ud-
dannelse, da undersøgelser vi-
ser, at en kandidat gennem sit 
arbejdsliv giver ni millioner 
kroner i overskud for staten, 
mens en ufaglært kun tjener en 

million kroner ind. Derfor er 
det også kortsigtet og dumt at 
spare på universiteterne. 

»Tingene hænger sammen. 
Når du sparer på administrati-
onen eller forskningen, går det 
også ud over undervisningen. 
Vi studerende kan se, at de an-
satte virkelig knokler,« sagde 
han. 

Ingrid Kryhlmand, HK-fæl-
lestillidsrepræsentant på KU, 
spurgte ministeren, om det 
kun er de menige medlemmer, 
der skal spare eller om også le-
delsen må holde for.

»Det er for let for regeringen 
bare at melde et tal ud. Det er 
det samme som at sige, at vi ik-
ke har sparet, hvad vi kan, men 
det har vi faktisk. Folk ligger 
syge med stress,« sagde hun.

Ministeren mente, at ledel-
sen på universiteterne er de 
mest kompetente til at beslut-
te, hvor der kan skæres.

Nådesløst og ubehageligt
Lars Goldschmidt, direktør i 
Dansk Industri (DI), sagde at 
administrative effektiviserin-
ger ikke nødvendigvis vil gå ud 
over undervisningen.

»Det er nådesløst og ubeha-
geligt, og det gør ondt, men 
der er også noget smukt ved 
nedskæringer. Kun i nedgangs-
tider er der mulighed for at 
rydde op og tænke arbejdsgan-
gene radikalt anderledes,« sag-
de han.

Grundlæggende mener han, 
at regeringen burde øge bevil-
lingerne til forskning markant 
og at det ikke er nok at afsætte 
en procent af BNP.

»Tankegangen at når alle 
skal spare, så skal universite-
terne også, er ren gift. Vi skal 
spare, hvor vi forbruger, og ik-

»I maler  
Fanden på  
væggen«

Videnskabsminister Charlotte  
Sahl-Madsen afviste på velbesøgt  
debatmøde, at regeringens genop-
retningsplan indebærer uforudsete 
og drastiske besparelser. Rektor og 
studerende lod sig ikke overbevise 

»De andre 
universiteter 
mener åben-
bart ikke,  
at det er så 
svært at  
effektivisere, 
så måske kan 
du lære  
noget af dine 
kolleger 
der.«
Videnskabsminister  

Charlotte Sahl-Madsen til 

rektor Ralf Hemmingsen
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ke hvor vi burde investere. Det 
er urimeligt, at spare på de ak-
tiviteter der skal sikre, at vi har 
noget at leve af i fremtiden,« 
sagde Lars Goldschmidt.   

 
Blød fødselsdagsgave  
til KU
Niels Lykke Jensen, afdelings-
chef for politisk-økonomisk af-
deling i Akademikernes Cen-
tralorganisation, mente, at de 
medarbejdere der kan se frem 
til fyringsseddel, har svært ved 
at se noget smukt ved nedskæ-
ringer. 

Han opfordrede videnskabs-
ministeren til at gøre skaden 
efter genopretningsplanen god 
igen ved forhandlingerne om 
finansloven og globaliserings-
puljen til efteråret.

Det ville hjælpe på humøret, 
hvis hun sikrede flerårige afta-
ler om universiteternes økono-
mi gennem udviklingskontrak-
terne, mindre styring og færre 
dokumentationskrav fra mini-
steriets side til gengæld for ad-
ministrative besparelser, 
10.000 kroner mere i taxame-
terstøtte til alle uddannelser, 
og sikrede at resten af globali-
seringspuljen bliver fordelt 
som basismidler.

Ralf Hemmingsen rundede 
mødet af ved at konstatere, at 
der nu i det mindste kan skim-
tes lys forude. 

»Det er positivt at der er let-
tet en smule på låget til de 2,4 
milliarder i globaliseringspul-
jen, så der er måske også en vej 
frem på kort sigt. Der kan være 
en lille gave på vej her på KU’s 
531 års fødselsdag, men vi ved 
ikke rigtig, hvad der er i pak-
ken,« sagde rektor.

clba@adm.ku.dk



6    UNIVERSITETSAVISEN 5  ·  2010

BAGGRUND

flere TAP’er, hvis KU stadigvæk 
skal fungere. Der er så mange 
ting, der allerede går langsomt 
nu,« mener Jesper Reenberg. 

»Tit når vi skal aflevere store 
opgaver, så er der ikke engang 
åbent i den reception, hvor vi 
skal aflevere, på grund af be-
sparelser på personalet. Det er 
så absurd,« uddyber Nis Weg-
man.

Et spørgsmål om regering
Han mener, at de studerende i 
sidste ende må strejke, hvis 
problemerne fortsætter, men 
hans to medstuderende mener 
ikke, at det vil gøre nogen syn-
derlig forskel.

»Det er ikke så længe siden, 
at de stod og strejkede foran 
Geo og Bio, og det kom der ik-
ke umiddelbart så meget ud af 
i forhold til, hvor længe de 
stod og blokerede indgangen,« 
siger Jesper Reenberg, og Mor-
ten Brøns-Pedersen supplerer: 

»Det skal komme et andet 
sted fra. Det er jo et eller andet 
sted et spørgsmål om, hvilken 
regering, der sidder.«

peri@adm.ku.dk

gENoPRETNINgSPLANER

Af Peter Riddersborg

400–700 stillinger skal ned-
lægges over de nærmeste år 
som en konsekvens af regerin-
gens genopretningsplan, skrev 
rektor Ralf Hemmingsen ons-
dag i en fællesmail til alle an-
satte og studerende på Køben-
havns Universitet. 

På ku.dk lød det yderligere, 
at »verdensklasse er varm luft 
med discountøkonomi,« og 
rektor beklagede sig over, at 
besparelserne får dramatiske 
konsekvenser for både forsk-
ningen og kvaliteten af uddan-
nelserne på Københavns Uni-
versitet.

På tide med markante  
udmeldinger
Studenterrådets formand, An-
ne Bie Hansen, glæder sig over 
fællesmailen og mener, at det 
er på tide med markante ud-
meldinger fra rektors side om 
de besparelser, der rammer 
universitetet. 

»Vi så jo allerede i vinter, 
hvor slemt det stod til, og vi 
har længe sagt, at hvis ikke 
man investerer i uddannelse, 
så kommer de her resultater. 
Så vi er rigtig glade for at høre, 
at rektor nu går ud og bakker 
os op i det,« siger formanden, 
der mener, at Ralf Hemming- 
sens stemme vejer tungt hos 
både politikere og studerende.

»Vi følger jo alle med i medi-
erne og sidder og er bekymre-
de rundt omkring. Så det er 
rigtig positivt, at han tager  
tyren ved hornene og får sendt 
en mail ud, hvor han forklarer 
hvordan og hvornår, man  
forholder sig til besparel- 
serne.« 

Noget man taler om
Det er dog ikke kun i de øvre 
studenterpolitiske luftlag, at 
de nye besparelser på KU væk-
ker bekymring. På fredagsba-
ren Cafeen? bliver besparelser-

Rektor og  
studerende i  
fælles fodslag  
imod besparelser

»Verdensklasse er varm luft med discount-
økonomi,« skrev Ralf Hemmingsen om  
de besparelser, der rammer Københavns  
Universitet med regeringens genopretnings-
plan. De studerende glæder sig over  
markante udmeldinger fra deres rektor

DEMoNSTRATIoNS- 
FoRBEREDELSE –  Efter de-

batmødet i Festsalen tirsdag 

den 2. juni samledes de stude-

rende fra landets uddannelses-

institutioner for at forberede en 

demonstration imod genopret-

ningsplanen. Den begynder den 

8. juni kl. 15.30 på Frue Plads, 

hvorfra den bevæger sig mod 

en større demonstration på 

Christiansborg Slotsplads.  

DM · Dansk Magisterforening
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ne ligeledes fulgt og debatteret 
blandt de studerende.

»Det er da noget, man taler 
om på studiet, når der skal spa-
res så meget,« siger Morten 
Brøns-Pedersen, der er datalo-
gistuderende og sammen med 
to medstuderende har fundet 
vej til fredagsbaren efter en 
veloverstået fremlæggelse på 
Datalogisk Institut. 

»Når der hele tiden er no-
gen, der skal fyres, så kan det 
også mærkes på underviser-
ne,« supplerer Nis Wegmann 
og kalder det vanvittigt, at der 
nu skal spares igen på Køben-
havns Universitet, når det net-
op er uddannelse og forskning, 
Danmark skal leve af i fremti-
den.

»Danske universiteter har et 
ret godt ry i udlandet, og det er 
jo enormt ærgerligt bare at 
smide det væk, man har op-
bygget, fordi man lige skal spa-
re nogle penge her og nu.« 

Ikke rektorspam endnu
Jesper Reenberg mener, at det 
er fint, at rektor gør alle ansat-
te og studerende opmærksom 
på besparelserne i en fælles-
mail, og han føler sig endnu ik-
ke ramt af rektorspam.

»Men hvis han nu sendte fi-
re, fem mails ud med det sam-
me indhold, så kunne det da 
godt være, at man blev irrite-
ret,« siger han, men mener dog 
også, at man bør tage rektors 
udmelding med et gran salt. 

»Det er jo slemt nok i forve-
jen, men han er måske interes-
seret i at blæse det lidt mere 
op, end hvad det egentlig er.«

Kan der fyres flere TAP’er
Ifølge udmeldinger fra viden-
skabsminister Charlotte Sahl-
Madsen er det i særdeleshed 
administrationen, der bliver 
ramt af besparelser på univer-
sitetet. Det er dog ikke en op-
lysning, der betrygger de tre 
studerende.

»Det er spørgsmålet, om det 
overhovedet er muligt at fyre 
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være en alternativ forklaring 
på hvordan den moderne væl-
ger stemmer«.

Tilbage til torvet
Mens den unge forsker forhol-
der sig kritisk til udbredelsen 
af spin-bevidstheden, er han 
mere positiv over for partier-
nes brug af politisk marketing. 
For selv om Sigge Winther 
Nielsen både påpeger hvordan 
den politiske marketing kan 
føre til »nye måder at manipu-
lere vælgeren på« og proble-
matiserer, at målgruppefokus-
set kan reducere dialogen mel-
lem politiker og borger til en 
byttehandel mellem stemmer 
og løfter, fastholder han, at po-
litisk marketing også rummer 
et positivt potentiale:

»Der har de sidste 15-20 år 
været en tendens til, at vælger-
ne kun var til besvær. Det der 
sker med et marketingstanke-
sæt og de nye kommunikati-
onsteknologier, er, at partierne 
siger, at de rent faktisk tror, 
der ligger noget i at etablere en 
relation med deres vælgere og 
på den måde involvere dem i 
politik igen. Når Lars Løkke 
opfordrer sine Facebook-ven-
ner til at komme med forslag 
til en ny integrationspolitik, er 
det sikkert langt hen ad vejen 
pop og plat. Men det er også et 
lille skridt hen imod en egent-
lig dialog, som vi ikke har haft 
i mange år.

På den måde tror jeg, at po-
litisk marketing kan blive en 
slags tilbagevending til old po-
litics, hvor politikeren stod på 
torvet og talte med folk,« slut-
ter Sigge Winther Nielsen, der 
dog samtidig erkender, at nuti-
dens torv i form af multiple in-
formationskanaler og mikro-
målrettet kommunikation 
trods alt ikke helt har karakter 
af de gode, gamle dages fore-
stillede fælled.

uni-avis@adm.ku.dk

eksempel de følelser, stemnin-
ger eller den aura, der er om-
kring et parti. Det som et partis 
brand signalerer. Det handler 
ikke om politiske emner, men 
om de associationer, som et gi-
vent parti vækker«.

En stor del af Sigge Winther 
Nielsens første periode som 
ph.d.-stipendiat er netop gået 
med at undersøge de danske 
partiers brands.  I stedet for at 
spørge om vælgernes holdning 
til specifikke politiske spørgs-
mål, har han ladet dem oprem-
se alle de stemninger, associa-
tioner og følelser, der knytter 
sig til hører ordene »Venstre« 
eller »Socialdemokraterne«. 

»Med et undersøgelses-
grundlag på 1.600 personer, er 
det med KU-forskerens egne 
ord »blevet til tusinder og atter 
tusinder af associationer, som 
herefter er blevet bedømt ud 
fra om associationerne er stær-
ke, unikke og favorable. Det 
partis associationer, der perfor-
mer bedst i de tre kategorier, 
har ud fra denne målemetode 
det bedste brand. Og det kan 

Brands og associationer
Når Sigge Winther Nielsen har 
valgt at forske i politisk marke-
ting, skyldes det ikke kun en 
interesse for de internationale 
– og ifølge KU-forskeren så 
småt også de danske – parti-
kontorers nyeste tiltag i kam-
pen om vælgernes gunst. Det 
skyldes også at marketingsper-
spektivet kan præsentere helt 
nye indsigter på politisk ad-
færd. Størrelser som holdnin-
ger og ideologi har naturligvis 
stadig indflydelse, men de kan 
ikke forklare, hvorfor for ek-
sempel Ny Alliance i 2007 iføl-
ge meningsmålingerne pludse-
lig stod til 12 procent af stem-
merne uden at have et parti-
program.

»Hvad er det der gør, at folk 
lige pludselig vælger at skifte 
til et andet parti? Det er måske 
ikke nødvendigvis fordi de kan 
aflure om socialdemokraterne 
eller regeringen har den bedste 
økonomiske pakke i vrimlen af 
tal, spin og dagsordener. Der-
for bliver de nødt til at koble 
det op på andre størrelser. For 

også afviser, at politisk marke-
ting blot kan reduceres til et 
spin-off af spin eller kejserens 
nye klæder

»Spin abonnerer på en helt 
anden logik end politisk mar-
keting. Det er taktik på den 
korte bane, hvor det handler 
om at kontrollere massemedi-
erne og herigennem sætte en 
dagsorden, så vælgerne kan 
stemme ud fra deres holdnin-
ger. Politisk marketing handler 
om at positionere sig langsigtet 
på et marked. Det betyder 
blandt andet, at man går uden 
om massemedierne, for at få 
en ufiltreret adgang til borger-
ne eller forbrugerne. Her leve-
rer partierne specielt designe-
de produkter. For eksempel 
kan et parti sende folkeskole-
læreren en direct mail, når man 
har et nyt folkeskoleudspil, og 
på denne måde forsøge opbyg-
ge et mere personligt ’ven-
skab’.« 

Som han får talt sig varm, 
præsenterer Sigge Winther 
Nielsen også overvejelsen om 
en grundlæggende »demokra-
tisk« problemstilling ved spin-
tilgangen. Og ikke mindst den 
voksende bevidsthed om be-
grebet:

»Det er påfaldende, hvordan 
vælgerne selv er begyndt at op-
føre sig som mediernes politi-
ske kommentatorer. Til ethvert 
bedre middagsselskab diskute-
rer man hvordan ’Lars’ eller 
’Helle’ har håndteret en eller 
anden sag snarere end at de-
battere egentlig politisk sub-
stans.«

Der tale om en ikke uproble-
matisk udvikling fra et »første-
ordens-perspektiv - vi iagttager 
partiernes politik« til et »an-
den-ordens-perpektiv - vi iagt-
tager hvordan partierne iagtta-
ger deres politik«. En udvik-
ling, som KU-forskeren i øje-
blikket arbejder med at afdæk-
ke nærmere i sin forskning.

PoLITISK MARKETINg

Af Nicklas Freisleben Lund

Siden d’herrer Clinton og Blair 
i 90’erne skiftede partisolda-
terne ud med kommunikati-
onseksperter, er begrebet spin 
blevet hvermandseje. Ikke 
mindst indenrigsk hvor Mo-
gensen, Kristiansen, Jersild og 
Qvortrup velvilligt har formid-
let spin-bevidsthed til folket.

Omvendt har begrebet »poli-
tisk marketing« indtil for nyligt 
levet en overset tilværelse her-
hjemme. 

Men i løbet af hans første år 
som ph.d. ved Statskundskab 
har Sigge Winther Nielsens 
forskning på området dog ge-
nereret stor interesse. Ganske 
forståeligt, for i praksis spiller 
politisk marketing en stadig 
større rolle. Som Sigge 
Winther Nielsen påpeger, er 
det ikke tilfældigt, at Obama 
efter sin succesrige præsident-
kampagne blev valgt som 
»årets markedsfører«. 

Politisk marketing er den 
samlende betegnelse for ten-
denserne til at politiske partier 
bruger de tankesæt og teknik-
ker, man kender fra private fir-
maers markedsføring af pro-
dukter.

Forbrugere uden hold- 
ninger
Ifølge Sigge Winther Nielsen er 
dette paradigmeskift den  
egentlige politiske marketings 
grundlæggende nybrud: 

»I stedet for at anse vælger-
ne som borgere, der nødven-
digvis har holdninger, opfatter 
man dem i stedet som forbru-
gere. Dem kan man så samle 
markedsdata fra, og så begyn-
de at designe og målrette sine 
politikere ud fra deres værdi-
er.«

Og det er netop i forlængelse 
heraf, at Sigge Winther Nielsen 

Venner med  
vælgerne
Følelser, stemninger, associationer 
og aura afgør hvor krydset sættes, 
så politikerne er begyndt at be-
handle vælgerne som forbrugere, 
ikke som statsborgere. Ph.d.-  
studerende Sigge Winther Nielsen 
forsker i ’politisk marketing’

PERFoRMANCE – Når vi ta-

ler politik ved middagsbordet, 

snakker vi om, hvilke politikere, 

der håndterer diverse ’sager’ 

bedst. Den politiske substans 

finder sjældent vej til diskussio-

nerne, siger Sigge Winther Niel-

sen fra Statskundskab.
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»Det er  
påfaldende, 
hvordan væl-
gerne selv er 
begyndt at 
opføre sig 
som medier-
nes politiske 
kommenta-
torer.« 
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ud fra det bibelske Matthæus-
princip; den der meget har, 
skal meget gives. I dag skal vi 
vælge den bedste, og oftest ud-
konkurrerer den store etable-
rede kanon de andre. Vi har ik-
ke mulighed for at sige, at den 
forsker fik bevilget 20 millio-
ner kroner sidste år, så nu må 
det være en andens tur,« siger 
Heine Andersen.

Han vurderer, at forslaget til 
den nye forskningsrådslov lo-
gisk set desværre vil forstærke 
eliten yderligere, fordi det 
fremgår af bemærkningerne, 
at den har til målsætning at 
pengene skal gives til færre og 
større projekter i fremtiden.

DM: Systemet må laves 
om
Ingrid Stage, formand for DM 
– Dansk Magisterforening, me-
ner, at det optimale forsk-
ningsfinansieringssystem fort-
sat er, at universiteterne får en 
basisbevilling af tilstrækkelig 
størrelse, som så kan suppleres 
af eksterne bevillinger til de 
enkelte forskere.

Men i den nuværende situa-
tion, hvor basisbevillingerne er 
små, vil DM modstræbende ac-
ceptere, at forskningsbevillin-
gerne i fremtiden går til uni-
versitetet og ikke den enkelte, 
så man fremover kan operere 
med ét samlet budget på uni-
versiteterne. 

»Konsekvensen af en sådan 
ændring bør logisk føre til, at 
hele ansøgnings- og bedøm-
melsesproceduren principielt 
lægges om, så det er et institut, 
som ansøger og ikke en indivi-
duel forsker eller forskergrup-
pe, som skal udarbejde ansøg-
ning og bedømmes.  

Det er noget af en gordisk 
knude, hvordan det gøres i 
praksis, da ansøgningen bæres 
af, at det er gode cv’er, der lig-
ger ved. Hvis forskerne så rej-
ser i projektperioden, må det 
være universitetets opgave at 
finde en erstatning eller træffe 
aftale om fortsat projektdelta-

for den sammenhængende 
strategiske udvikling af forsk-
ningen på de danske universi-
teter, der var ideen bag univer-
sitetsreformen,« siger Jens Od-
dershede.

Mindre råderum
Heine Andersen, der udover at 
være professor på KU er med-
lem af Forskningsrådet for 
Samfund og Erhverv, forstår, 
hvis universitetsledelserne fø-
ler sig klemt i en vanskelig si-
tuation, da basismidlerne, alt-
så bevillingerne fra staten til 
forskning som universitetet 
selv frit kan råde over, falder, 
og de eksterne midler dermed 
kommer til at spille en stadigt 
større rolle. 

»Det er klart, at et system 
med ekstern finansiering, der 
gives til enkeltforskere, svæk-
ker ledelsen og giver grobund 
for at der kan vokse en gruppe 
af forskningsbaroner frem, 
som ledelsen må servicere 
bedst muligt for at de bliver til-
fredse. Det står i modsætning 
til universitetsloven, der jo 
havde som målsætning at styr-
ke ledelsen på universiteterne, 
men jeg mener, at det grund-
læggende er et sundt princip, 
at forskeren kan råde over de 
midler, vedkommende selv 
henter hjem,« siger Heine An-
dersen.

Støt talenterne
Han mener ikke, at løsningen 
på eliteproblematikken er, at 
ledelsen overtager kontrollen 
med de eksterne midler fra for-
skerne, men at politikerne til-
passer forskningsrådssystemet, 
så det i højere grad støtter nye 
forskningsfelter og yngre for-
skere i stedet for at fremme en 
lille magtfuld elite. 

 »Forskningsrådenes udde-
lingspraksis er grundlæggende 
baseret på konkurrenceprin-
cipper, og det producerer få 
stjerner. Vi har en fordelings-
mekanisme, der strukturelt er 
indrettet til at skabe ulighed 

havns Universitet (KU), i sam-
arbejde med KU-kollegaen In-
ge Henningsen viser, at en lille 
elite af forskere sidder tungt på 
en stor del af forskningsmid-
lerne i Danmark. 

Således fik 56 topforskere 
ud af de samlet godt 8.000 for-
skere, der søgte om støtte i pe-
rioden 2001 til 2006, 1,3 milli-
arder kroner eller godt en fem-
tedel, af den samlede pulje i 
forskningsrådene. 

Den ulige fordeling har fået 
Heine Andersen til at døbe den 
lille privilegerede elite viden-
skabens baroner. 

Kongen skal lede
Jens Oddershede, talsmand for 
Danske Universiteter og rektor 
på Syddansk Universitet 
(SDU), vil ikke ligefrem beskri-
ve topforskerne som baroner, 
men han mener, at forskere 
med store eksterne bevillinger 
uden tvivl har en fantastisk 
magtbase, hvis der opstår en 
konflikt med for eksempel in-
stitutlederen eller dekanen.

»Det er usmageligt at bruge 
offentlige midler som pression 
til at mele sin egen kage og på 
den måde skade universitetet. 
Vi repræsenterer som ledelse 
alle medarbejderne på univer-
sitetet, og det er deres penge vi 
bruger til at understøtte top-
forskernes projekter. Forsker-
ne skal huske på, at de ikke 
kun er nået så langt i kraft af 
deres egen dygtighed, men og-
så på grund af den opbakning 
de har fået fra universitetet,« 
siger Jens Oddershede.

Han erklærer sig enig i, at 
konflikten dybest set handler 
om hvem der skal have magt 
over midlerne. Rådsbevillin-
gerne, der udgør over 20 pro-
cent af universiteternes samle-
de forskningsindtægter, er 
nemlig af stigende betydning. 

»Vi er som rektorer ansat til 
at lede, men det kan vi ikke, 
hvis medarbejderne styrer en 
stor del af bevillingerne. Det 
vil derfor virke undergravende 

EKSTERN FINANSIERINg

Af Claus Baggersgaard

En lille og ved første øjekast 
uanselig ændring i forsknings-
rådsloven truer med at skabe 
alvorlige sprækker i forholdet 
mellem ledelserne på universi-
teterne og topforskerne, der 
skaffer store beløb fra forsk-
ningsråd og fonde.  

En ny paragraf i lovforslaget 
slår nemlig fast, at den enkelte 
forsker og ikke universitetet, 
hvor vedkommende er ansat, 
ejer de eksterne fondsmidler, 
forskeren henter hjem.  

Hensigten er tilmed, at mid-
lerne i det statslige forsknings-
rådssystem skal gives til færre 
og større forskningsprojekter, 
hvilket forventes at gavne eli-
ten. 

Ændringerne har fået uni-
versiteternes samarbejdsorga-
nisation, Danske Universiteter, 
til at protestere skarpt til Fol-
ketingets Videnskabsudvalg.

Universiteterne peger på, at 
hvis forskerne får ejerskab 
over bevillingerne, kan de for-
skere, der er bedst til at skaffe 
eksterne midler, true med at 
tage pengene og gå til et andet 
universitet, hvis de ikke får 
mere i løn eller bedre vilkår 
end kollegerne.

Det skete netop i 2008, da 
professor med speciale i bio-
brændstof Birgitte Ahring blev 
fyret fra Danmarks Tekniske 
Universitet og tog en bevilling 
på tre millioner kroner med sig 
til Aalborg Universitet. 

Universiteterne risikerer 
dermed at have spildt store 
summer på indkøb af udstyr, 
tilpasninger af bygninger og 
ansættelse af personale, hvis 
forskningslederen pludselig ta-
ger hovedbevillingen til et 
forskningsprojekt med sig et 
andet sted hen.

Eliten sidder på pengene
En undersøgelse lavet af Heine 
Andersen, sociolog på Køben-

Magtspil om millioner
Rektorer og topforskere slås som konger og baroner om, hvem 
der skal kontrollere den stadig større andel af eksterne forskningsmidler

»Det er 
usmageligt 
at bruge 
offentlige 
midler som 
pression til 
at mele sin 
egen kage og 
på den måde 
skade uni-
versitetet.« 
Jens Oddershede, talsmand 

for Danske Universiteter 

og rektor på Syddansk 

Universitet (SDU)

gelse med den rejste medarbej-
der. Uanset dilemmaet kan DM 
ikke se, at man kan lade den 
nuværende ansøgnings- og be-
dømmelsesprocedure på indi-
viduelt niveau fortsætte uæn-
dret og så lade råderetten til 
en eventuel bevilling overgå til 
institutionen,« siger Ingrid Sta-
ge.

Pengene tilhører uni-
versitetet
Leif Søndergaard, AC-fællestil-
lidsrepræsentant og lektor på 
Biologisk Institut på Køben-
havns Universitet, mener ikke 
at dilemmaet set fra et perso-
nalepolitisk perspektiv er så 
stort, som nogen gør det til.

»Forskerne får deres bevil-
linger i kraft af, at de er ansat 
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gen. Ejerskabet er hos forske-
ren, men universitetet har an-
svaret for forvaltningen af be-
villingen.

Ændrer retstilstanden
Ifølge Jens Oddershede er det 
den absolutte hovedregel, at 
universitetet og forskeren fin-
der en praktisk løsning, når en 
forsker ønsker at tage en bevil-
ling med til et nyt ansættelses-
sted. Der har dog ofte været 
optræk til konflikter, men man 
har netop fundet en løsning, 
fordi det ikke er fremgået klart 
af loven, hvem der ejede mid-
lerne.

Danske Universiteter fast-
holder, at lovfæstelsen af prak-
sis ikke blot vil være en teknisk 
præcisering, men derimod en 
ændring af den reelle retstil-
stand, som tilmed er i modstrid 
med bemærkningerne i univer-
sitetsloven, der fastlægger, at 
eksterne forskningsbevillinger 
gives til universitetet, som og-
så er ansvarlig for forvaltnin-
gen.

Jens Oddershede tilføjer, at 
det kan medføre en mere re-
striktiv politik over for forske-
res adgang til at søge eksterne 
forskningsmidler, hvis lovæn-
dringen gennemføres.

Det forventes, at den nye 
forskningsrådslov bliver vedta-
get af Folketinget i starten af 
juni.

clba@adm.ku.dk

Hun tilføjer dog, at loven ik-
ke skal være så firkantet, at det 
er umuligt at håndtere undta-
gelser og gennemføre rimelige 
forhandlinger. Det kan for ek-
sempel være, hvis institutionen 
har investeret store summer i 
infrastruktur på et projekt, el-
ler projektet er så langt henne i 
forløbet, at flere ansatte er 
godt indlejret i instituttets 
forskningsmiljø. 

Stadfæster blot praksis
Det har ikke været muligt at få 
en kommentar fra videnskabs-
minister Charlotte Sahl-Mad-
sen (K), men hendes presse-
chef henviser til de to svar mi-
nisteren har givet til Viden-
skabsudvalget i forbindelse 
med sagen. 

Hun oplyser, at spørgsmålet 
om, hvem der burde have ejer-
skabet til forskningsrådsbevil-
linger – forskeren eller univer-
sitetet – er blevet drøftet i for-
bindelse med de politiske for-
handlinger om revision af 
forskningsrådsloven. 

Der var enighed om at stad-
fæste den nuværende praksis, 
hvorefter ejerskabet er hos for-
skeren. 

Hun henviser til universi-
tetslovens bemærkninger hvor-
af det fremgår, at en forsk-
ningsrådsbevilling udbetales 
til universitetet uden at institu-
tionen får ejerskab til bevillin-

ubehagelige nedskæringer og 
afskedigelser.«

Karriereskifte et mønster-
eksempel
Det vakte en del opsigt, da pro-
fessor Lene Lange i 2008 for-
lod jobbet som leder af Biolo-
gisk Institut på KU til fordel for 
en stilling som prodekan for 
forskning på De Ingeniør,- Na-
tur- og Sundhedsvidenskabeli-
ge Fakulteter på AAU. 

Hun mener, at det foregår i 
god ro og orden i langt de fle-
ste tilfælde, når forskere skifter 
fra et universitet til et andet, 
hvilket også var tilfældet, da 
hun selv skiftede job.

Hun havde været på KU i 
blot halvandet år og havde til 
sin egen forskergruppe kun 
hjemtaget nogle mindre bevil-
linger, som uden problemer 
blev flyttet til AAU, da der ikke 
var andre på Biologi på KU, der 
havde tilsvarende erfaring og 
kompetence. En af koordinato-
rerne flyttede samtidig til Sve-
rige fra KU’s Biovidenskabelige 
Fakultet (Life), og han fik også 
sin del af pengene med. Hun 
tilføjer, at forskningsrådene 
også har mulighed for at træk-
ke en bevilling tilbage, hvis 
forskeren helt stopper, og der 
ikke er andre med den nødven-
dige kompetence til at fortsæt-
te projektet.

»Forskningsrådene bevilger 
pengene på baggrund af for-
skernes kompetencer og kvali-
fikationer; og da offentlige 
penge skal bruges til det, de er 
bevilget til, så må det grund-
læggende princip være, at pen-
gene følger forskeren. Det er 
ikke klogt at stavnsbinde folk 
til at være på den samme ar-
bejdsplads i 20–30 år, hvis 
man vil holde et forskningsmil-
jø levende. Forskere søger der-
hen, hvor deres forskning kan 
blomstre og de kan udfolde sig 
– ikke nødvendigvis efter pen-
gene, da det koster i forsk-
ningshøjde at flytte miljø. Det 
tager tid og kræfter fra frem-
driften,« siger Lene Lange.

mer, da de ikke isolerer sig, og 
deres forskning ligger inden 
for fakultetets strategi.

Til gengæld kalder Svend 
Hylleberg planerne om at give 
forskerne ejerskabet til midler-
ne »det rene tosseri«.

»Det vil betyde, at forskerne 
kan shoppe rundt mellem uni-
versiteterne, og at vi dermed 
risikerer at komme til at over-
byde hinanden. Det har vi sim-
pelthen ikke råd til i Dan-
mark,« siger Svend Hylleberg 
og fortsætter:

»Den enkelte bevilling bliver 
større og større, så fakultetet 
må opbygge en infrastruktur, 
der kan bære. Det kræver, at vi 
er villige til at løbe en stor risi-
ko. Hvis det går galt, og vi mi-
ster bevillingen, betyder det 

eller andre blandt de fastan-
satte, kan gå ind og deltage i 
projekterne. Det skal selvfølge-
lig ske i dialog med forsknings-
lederen, og universitetet kan 
for eksempel heller ikke sige 
’ups, vi manglede lige nogle 
penge til at få malet væggene 
på instituttet’, og så pludselig 
tage driftsbevillingen fra et 
projekt,« siger Leif Sønderga-
ard.

Tosset forslag
Svend Hylleberg, dekan på Det 
Samfundsvidenskabelige Fa-
kultet på Aarhus Universitet 
(AAU), har selv tre forskere på 
sit fakultet med meget store 
bevillinger, som han venskabe-
ligt kalder baronerne.

Det skaber dog ikke proble-

på universitetet, og institutle-
deren skriver under på kon-
trakten med forskningsrådet 
og forpligter sig dermed til at 
projektet gennemføres. Bevil-
lingen tilhører således univer-
sitetet og ikke den enkelte for-
sker,« siger han.

Leif Søndergaard tilføjer, at 
det er universitetet, der beslut-
ter, hvem der skal ansættes på 
eksternt finansierede projek-
ter, og at institutledelsen der-
for er forpligtet til at overholde 
almindelige etiske principper. 

»Det betyder, at ledelsen ik-
ke bare kan fyre blandt de fast-
ansatte forskere og samtidig 
hyre nye midlertidigt ansatte 
forskere til forskningsprojek-
terne. Ledelsen skal undersøge 
om de, der har mistet jobbet 

§ 13 stk. 2

En bevilling tildeles personligt til hovedansøgeren. 

Hovedansøgeren er ansvarlig for bevillingen.

Fra forslaget til ny forskningsrådslov

FAKTA

TRUMF – Forslaget til den nye forskningsrådslov 

slår fast, at den enkelte forsker ejer de eksterne 

forskningsbevillinger, vedkommende henter hjem. 

Rektor og dekaner protesterer og vil have kontrol 

over pengene.



10    UNIVERSITETSAVISEN 5  ·  2010

INTERVIEW

BIoLogI-BARoN

Af Claus Baggersgaard

Søren Sørensen, professor ved 
Biologisk Institut, ville helst 
bruge hele sin arbejdstid på 
det han er god til – at forske i 
bakteriers evolution. 

Men han fungerer også som 
leder af en forskningsgruppe 
bestående af fire fastansatte, ti 
specialestuderende, ti ph.d.er 
og fire postdocs, og sådan en 
kræver penge at holde køren-
de.

Mindst fem millioner kroner 
årligt skal han skaffe fra forsk-
ningsråd, private fonde og an-
dre der kunne have lyst til at 
give et bidrag.

»Fundraising og administra-
tion af pengene æder uden 
tvivl en stor del af min arbejds-
tid. Halvdelen og måske mere, 
men det er svært at gøre op, da 
der for eksempel er mange net-
værksaktiviteter, der måske ik-
ke direkte kan beskrives som 
fundraising, men som er vigti-
ge for at holde de forbindelser 
ved lige, der er nødvendige for 
at få pengene,« siger han.

Hjælp nødvendig
Søren Sørensen vurderer, at 
han personligt er med til at ud-
forme omkring 20 ansøgninger 
om forskningsmidler årligt, og 
derudover sender de andre i 
forskergruppen også ansøgnin-
ger af sted. Det kan være vel-
voksne skrifter på op til 90 si-
der.

Arbejdet er efterhånden ble-
vet så omfattende, at han har 
været nødsaget til at ansætte 
en akademisk medarbejder i 

sin forskergruppe, der arbejder 
fuld tid med fundraising.

»Det er et eksperiment, men 
jeg har ikke råd til at lade væ-
re. Jeg kan ikke selv overkom-
me det hele, så nu ser vi om 
han kan tjene sin egen løn 
hjem,« siger Søren Sørensen. 

Desuden bruger en anden 
medarbejder halvdelen af sin 
tid på at føre et såkaldt skuffe-
regnskab. KU’s økonomisty-
ringssystem er nemlig ifølge 
Søren Sørensen fuldt af fejl, så 
det er vanskeligt danne sig et 
ordentligt overblik.

»Jeg bliver nødt til at vide, 
hvor meget jeg bruger, og hvad 
jeg har tilbage at gøre godt 
med, da jeg er ansvarlig over 
for fonden, der har bevilget 
mig pengene og skal levere et 
regnskab enten halv- eller hel-
årligt,« siger han.

Mangelfuld støtte
Søren Sørensen benytter stort 
set ikke den service, som uni-
versitetet tilbyder forskerne i 
forbindelse med udfærdigelsen 
af ansøgninger, fordi der kun 
er enkelte ting, medarbejderne 
kan hjælpe med.

Størstedelen af en ansøg-
ning er dybest set en beskrivel-
se af, hvad man ønsker at un-
dersøge og hvordan, og det 
kan kun skrives af forskeren 
selv. Han påpeger, at universi-
tetet allerede i dag får en pro-
centdel af forskernes rådsbe-
villinger som overhead, altså 
penge til administration og 
husleje, og altså får dækket si-
ne udgifter ved at huse for-
skerne.  

Han mener derfor også det 
ville være urimeligt, hvis uni-

versitetet overtog ejerskabet 
over forskningsrådsmidlerne, 
som Danske Universiteter ar-
gumenterer for.

»Det er et kæmpe arbejde at 
søge midler, så ingen forsk-
ere ville gide have alt besvæ-
ret, hvis de ikke selv fik penge-
ne. Jeg kan heller ikke se, 
hvordan det praktisk skulle la-
de sig gøre, at universitetet 
overtager ejerskabet. Forsk-
ning er meget specialiseret i 
dag, så bevillingen er givet til 
mig på basis af min viden og 
erfaring. Jeg underskriver til-
med en kontrakt med rådet, 
der forpligtiger mig til at gen-
nemføre projektet. Hvis uni-
versitetet vil have pengene, må 
ledelsen også overtage ansva-
ret og gøre alt arbejdet,« siger 
Søren Sørensen. 

Han tilføjer, at han mener, 
at staten ville få meget mere 
forskning for pengene ved at 
øge rammebevillingen til uni-
versitetet, som så fordeler pen-

gene uden at forskerne skal 
spilde deres tid på at søge 
 penge.

  
Reddede sig selv
Søren Sørensens forskergrup-
pe hører til i mellemstørrelsen, 
og at være forskningsleder for 
20 medarbejdere får ham ab-
solut ikke til at føle sig som en 
forskningsbaron, men det er 
klart, at forskere, der henter 
store bevillinger har en vis fri-
hed og indflydelse.

Han nævner som eksempel 
den store afskedigelsesrunde 
på Biologi ved årsskiftet. Her 
blev en medarbejder, som Sø-
ren Sørensen ikke mente kun-
ne undværes, afskediget af in-
stituttet, men så satte han ham 
selv på lønningslisten i sin for-
skergruppe.

»Vi har været flittige i min 
forskergruppe og hentet man-
ge penge hjem, så vi har kun-
net redde os selv fra fyringer. 
Politikerne har indført et sy-

stem, hvor der er konkurrence 
om forskningsmidlerne, og så 
er det logisk, at der opstår for-
skelle mellem forskernes vil-
kår. Det er en del af spillet, og 
det er en naturlig konsekvens, 
at en forsker kan tage sine pen-
ge og gå til et andet universi-
tet, hvis han er utilfreds med 
forholdene, hvor han er,« siger 
Søren Sørensen.    

Mikrobiolog bruger 
halvdelen af tiden på fundraising
Forskerne må selv skaffe midler 
hjem fra forskningsrådene. Hvis 
ledelsen vil overtage kontrollen 
med pengene, må den også selv 
gøre det hårde benarbejde, mener 
professor Søren Sørensen

DYR FoRSKNINg – Det 

 koster 50.000 kroner alene til 

kemikalier hver gang Søren 

 Sørensen vil sekventere en dna-

prøve. Apparatet koster fire 

 millioner kroner.

»Det er et 
kæmpe 
arbejde at 
søge midler, 
så ingen for-
skere ville 
gide have alt 
besværet, 
hvis de ikke 
selv fik pen-
gene.«
Søren Sørensen

Professor ved Biologisk 

Institut

Magtspil om
millioner
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INTERVIEW

FoRSKERMoBILITET – 

Kristian Helin finder det sundt, 

at konkurrencen om forsknings-

midlerne øger forskernes mobi-

litet.

siteter beskriver det som usma-
gelig pression, at en forsker 
kan vælge at tage sin bevilling 
med til et andet universitet, 
hvis han/hun er utilfreds med 
forholdene på sin arbejdsplads 
eller kan få bedre vilkår et an-
det sted.

Han mener, at det gode ved 
konkurrencen om forsknings-
midlerne netop er, at det øger 
forskernes mobilitet.

»Der er jo tale om midler, du 
selv har skaffet, og det er en 
god ting at flytte for på den 
måde at lære nyt og få ny in-
spiration. Det kan umuligt væ-
re sundt at være det samme 
sted i 30 år,« siger han. 

Kristian Helin har blandt an-
det arbejdet i Boston i USA og 
Milano i Italien, inden han blev 
direktør for BRIC.

clba@adm.ku.dk

teringen af de dygtigste unge 
er utroligt vigtigt for forskning 
og innovation og derved for at 
Danmark skal bevare den in-
ternationale konkurrenceevne.

»Arbejdsvilkårene er ikke 
gode, og det gør det absolut ik-
ke bedre, hvis forskernes kon-
trol med egne forskningsråds-
midler fratages dem. De fleste 
mennesker ved i virkeligheden 
ikke, hvordan det er at forske 
på et universitet. Jobsikkerhe-
den er mindre end i det priva-
te, lønnen er dårligere, og 
mange forskere har arbejdsti-
der på 60-70 timer om ugen. 
Den eneste måde at få daglig-
dagen til at fungere med en fa-
milie, er at arbejde om afte-
nen, når børnene er lagt i seng, 
men det er uden tvivl hårdt for 
familielivet,« siger han.

Sundt at flytte
Kristian Helin forstår ikke, at 
formanden for Danske Univer-

verden. Hvis jeg ikke publice-
rer i et vigtigt tidsskrift i et år, 
er jeg på vej ned, og hvis det 
ikke sker to år i træk, er jeg 
helt ude,« siger Kristian Helin.

Han mener, at der vil lyde et 
ramaskrig, hvis universiteterne 
får held til at overtage ejerska-
bet over de penge, forskerne 
henter hjem.

»Det er ikke reelt, og det vil 
gøre det umuligt at planlægge 
sin forskning, hvis man ikke 
selv har kontrol over penge-
ne,« siger Kristian Helin.  

Han tilføjer, at han godt for-
står, at universitetsledelserne 
føler de må reagere, når han 
tager sin direktørkasket på. Ba-
sismidlerne er nu så sparsom-
me, at der ikke er penge til at 
indkøbe det nødvendige ud-
styr, og de stadigt faldende ba-
sismidler har også betydet, at 
forskere er blevet fyret fra de-
res stillinger.

Men han mener, at forsker-
ne, der er gode til at skaffe 
penge, burde belønnes og ikke 
mistænkeliggøres.

»Hvad har Michael Laudrup 
ikke betyder for dansk fodbold, 
og hvad har Niels Bohr ikke be-
tydet for dansk forsknings an-
seelse? De gode forskere er på 
samme måde med til at forbed-
re KU’s renomme, og ekstremt 
vigtige for at uddanne den nye 
generation af forskere,« siger 
han. 

Skader rekrutteringen
Kristian Helin frygter at færre 
og færre unge vil se det som en 
attraktiv karrierevej at blive 
forsker. Det, mener han, vil 
være en katastrofe, da rekrut-

BIoTEK-BARoN

Af Claus Baggersgaard

Forestil dig en kirurg, der selv 
må skaffe penge til sine instru-
menter eller en sagsbehandler, 
der selv må finde en sponsor til 
sin arbejdscomputer.

»Det lyder vanvittigt, men 
det er faktisk realiteten, hvis 
du er forsker på et universitet i 
Danmark. Det er det eneste job 
i staten, jeg kender til, hvor der 
ikke bliver stillet de nødvendi-
ge ressourcer til rådighed, så 
du kan udføre dit arbejde, si-
ger Kristian Helin.

Han er kræftforsker og dri-
ver sin egen gruppe med 25 
ansatte på BRIC, et center un-
der Københavns Universitet 
(KU), og fungerer samtidig 
som direktør samme sted.

Han skal selv ud og skaffe 
15-20 millioner kroner årligt 
for at holde sin egen forsk-
ningsgruppe kørende, så det at 
skrive ansøgninger er en natur-
lig del af hverdagen. Blandt 
bevillingsgiverne er Grund-
forskningsfonden, Kræftens 
Bekæmpelse, EU og en lang 
række private fonde. Samlet 
kommer halvdelen af midlerne 
på BRIC fra private fonde.

Ramaskrig vil lyde
Kristian Helin føler sig som alt 
andet end en baron, der hyg-
ger sig med rigelige forsk-
ningsmidler. 

»Jeg brænder for at forske, 
og så må jeg arbejde stenhårdt 
på at hente de penge hjem, jeg 
skal bruge. Det foregår i fri 
konkurrence som i sportens 

Benhårdt at skaffe 
midler til kræftforskning 
Kristian Helin, der er kræftforsker og direktør 
for Biotech Research and Innovation Centre (BRIC), 
skal skaffe 15-20 millioner kroner årligt for at holde 
sin forskning i gang. Han frygter, at færre vil vælge 
forskervejen, hvis det bliver mere surt at være 
forsker end det allerede er i dag  

»Hvis jeg 
ikke publice-
rer i et vig-
tigt tidsskrift 
i et år, er jeg 
på vej ned, 
og hvis det 
ikke sker to 
år i træk, er 
jeg helt 
ude,« siger 
Kristian 
Helin.«
Kristian Helin, kræftforsker 

og direktør for Biotech 

Research and Innovation 

Centre (BRIC)

Magtspil om
millioner
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BAGGRUND

havde en uro i kroppen, som 
hun forsøgte at håndtere ved 
at sætte gang i endnu flere ak-
tiviteter med endnu mere stu-
diearbejde, flere aftaler med 
veninder og endnu flere fester. 
Hun kunne det hele. Troede 
hun. Nu har hun fået tid til at 
tænke sig om.

»Det var en enorm lettelse at 
få et års orlov fra mit studium, 
for så kan jeg gå og tumle med, 
hvad jeg skal gøre,« siger Niko-
line Hølund. 

Ros til studievejlederne
Hun har kun roser til universi-
tetets måde at hjælpe hende 
på, hvis hun alene ser på forlø-
bet efter angstanfaldene.  

»Jeg talte med min studie-
vejleder, da jeg i marts 2010 
skulle have hjælp til at søge 
dispensation. Det var fedt, at 
der var nogen, der havde sat 
sig ind i det, når man selv sid-
der og er totalt forvirret over, 
om man bare skal melde sig 
ud, eller om man godt kan  
holde pause,« fortæller  
Nikoline Hølund. 

Udover studievejlederen fø-
ler hun også, at hun har fået 
god hjælp fra KU hos en social-
rådgiver på gamle KUA, lige-
som hun har fået tilbudt psyko-
loghjælp og en terapeut, som 
hun dog har ikke har gjort brug 
af.

Ris til tutorerne
Til gengæld har hun tænkt me-
get over studiestarten og de 
råd, hun fik fra studievejledere 
og tutorer. 

Deres råd var uden tvivl vel-
menende, tror hun. De passede 
bare ikke lige til den måde, 
hun er på som person. Hun 
famler lidt, da hun skal forkla-
re det, for der er mange aspek-
ter i det. 

»Man får hele tiden at vide 
ved studiestarten, at ’I klarer 
den nok. I skal ikke være be-
kymrede’. Udfordringerne blev 
hele tiden pillet ned på en eller 
anden måde. Det meste gik 
egentlig bare op i fest, men så-
dan havde de to sabbatår, jeg 
lige havde holdt efter gymnasi-
et også været, og jeg følte, at 
det egentlig kun var mig selv, 
der tog det seriøst. Det er lidt 
svært at forklare, men jeg 
tænkte, at ’så må jeg klare det 

SYgEMELDT

Af Anders Fjeldberg

Nikoline Hølund havde aldrig 
haft eksamensangst før, da 
hun læste til eksamen på første 
semester på religionsviden-
skab.

Hun havde utrolig svært ved 
at sove i den periode, men hun 
tænkte: 

»Det har nok noget at gøre 
med den ny eksamensform på 
universitetet. Jeg ved heller ik-
ke, hvor niveauet ligger, eller 
hvor meget der bliver forventet 
af mig.«

Og det gik da også på sin vis 
rigtig godt. Hun fik topkarak-
teren 12 i begge sine eksame-
ner.

Men allerede natten efter 
den første eksamen, var der 
tegn på, at der var et eller an-
det helt galt.

»Jeg vågnede og havde kraf-
tig hjertebanken. Jeg var sik-
ker på, jeg skulle dø og fik rin-
get til ambulancen og alt mu-
ligt,« fortæller Nikoline Hø-
lund.

Hun havde lige haft sit første 
anfald af regelret angst. Det 
var natten efter den 2. januar 
2010.

Knækkede sammen
Midt i januar gik det så helt 
galt. Det skete lige efter, at 
hun og hendes medstuderende 
havde festet og fejret, at den 
sidste af de to eksamener var 
overstået den 12. januar 2010:

»Dagen efter festen cykler 
jeg ind til mit studenterjob, og 
hele vejen er det, som om jeg 
befinder mig inde i en boble. 
Jeg kommer ind på arbejdet, 
og så lægger jeg mig på gulvet 
og begynder at ryste og tude. 
Jeg kan bare ikke mere. Jeg 
knækker fuldstændig sam-
men.« 

I maj 2010 kan hun fortælle 
sin historie til Universitetsavi-
sen. Hun har nu orlov fra sit 
studium frem til januar 2011.

I dag kan hun godt se, at der 
var nogle årsager til, at hun fik 
et sammenbrud med angst på 
studiet. Hun havde kørt sig 
selv i et alt for højt gear alt for 
længe, og hun overså fuldstæn-
dig advarselstegnene i efter-
året 2009: At hun hele tiden 

Når angsten 
overtager
Hvordan bliver man sig selv igen efter at have været 
ramt af et pludseligt anfald af angst, stress og de- 
pression på sit studium ovenpå en succesrig eksamen  
med ene tolv-taller? 22-årig studerende fortæller  
om erfaringer med angst

Ug-PIgE – Nikoline Hølund: 22 år. Student 

2007. Begyndte på Religionsvidenskab på KU  

i september 2009. Fik 12 i karakter til sine  

to første eksamener – og efterfølgende  

panikangst.
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hvordan jeg havde det, så jeg 
kunne høre fra andre, at det ik-
ke bare var fordi, jeg var mær-
kelig,« siger hun. 

I stedet var det hendes læge, 
der hjalp ved at stille en diag-
nose.

»Hun fortalte om, hvad jeg 
havde været igennem, og så si-
ger hun: ’Du har fået stress, du 
har ikke hørt alle de sympto-
mer, der er på stress, og efter 
stress kommer udbrændthed, 
og hvis man stadigvæk ikke hø-
rer efter, så får man også en 
depression. Du har en depres-
sion’, sagde lægen,« fortæller 
Nikoline Hølund.

Efter lægens diagnose fik 
hun en sygemelding og en or-
lov fra studiet, og først derefter 
fik hun det bedre. Siden har 
hun desuden fundet en psyko-
terapeut, der virkelig er en god 
hjælp og støtte til at komme vi-
dere og ’til at blive sig selv 
igen’. 

Kører nu i lavere gear
I dag er Nikolines måde at 
håndtere uro i kroppen på helt 
anderledes: Hun tager en slap-
per, og hvis der sker for meget 
på en gang, bliver hun totalt 
mentalt træt – og tager lige-
frem en lur. Hun har skåret 
kraftigt ned på samtlige sociale 
aktiviteter. Hendes tempo er et 
helt andet. Det er det eneste, 
der virker, og hun har fået at 
vide af sin læge, at det kan ta-
ge 6-12 måneder, måske helt 
op til fem år – og det vil nok 
endda altid sidde i kroppen, at 
få helet hjernen igen efter et 
anfald af angst og depression 
som følge af overdreven stress. 

Hun kan nu, her i maj 2010, 
sove om natten, og hun er en 
vigtig erfaring klogere: 

»Jeg har fået en oplevelse af 
et heftigt temposkifte. Det sva-
rer billedligt talt til, at jeg før 
løb med 150 kilometer i timen, 
og så kom min sjæl haltende 
bagefter med 40 kilometer i ti-
men. Lige nu står jeg stille, og 
nu kommer min sjæl løbende, 
og så finder de to forhåbentligt 
hinanden på et eller andet tids-
punkt.« 

anfj@adm.ku.dk

selv’,« fortæller Nikoline Hø-
lund. 

Brug for struktur 
Hun føler i dag, at hun havde 
brug for en mere struktureret 
hverdag. I stedet fik alle nye 
studerende bare at vide, at stu-
diet svarer til et fuldtidsjob på 
37 timer om ugen, men hun 
havde kun ni timers forelæs-
ning om ugen, og det følte hun 
var et problem for hende. 

»Hvor filan skal du gøre af 
dig selv i de mange, øvrige ti-
mer, også selvom vejlederne 
siger: Læsegrupper er en rigtig 
god ide. Det ér også en god ide 
med læsegrupper, men det er 
stadigvæk mange timer, og dér 
følte jeg bare, at jeg kørte lidt 
død i det. Jeg ville godt have 
haft nogle længere dage. Vi 
sad for eksempel aldrig i kanti-
nen sammen og ventede på de 
næste timer med forelæsning, 
for vi havde jo højst to timers 
forelæsning om dagen. På den 
måde led det sociale. Man sad 
enten for sig selv og læste, eller 
også var der fest,« fortæller 
hun.

»Vi er jo så forskellige, og jeg 
har tænkt på, om universitetet 
er noget for mig, fordi jeg kan 
godt lide at arbejde 9-16 hver 
dag og indgå på den måde i et 
fællesskab. Jeg elsker at arbej-
de. Jeg har arbejdet siden sy-
vende klasse. Jeg havde heller 
ingen problemer med at læse 
alene, men jeg betragtede bare 
ikke universitetet som et arbej-
de: Jeg kom til forelæsninger-
ne, og så var resten fest og far-
ver. Jeg kunne slet ikke få det 
til at stemme med et fuldtids-
job. Så kørte jeg i stedet selv på 
med ekstra arbejde ved siden 
af og fuldt socialt program. Det 
troede jeg godt, jeg kunne 
håndtere. Det kunne jeg så ik-
ke,« siger Nikoline Hølund, der 
også var med i festudvalget på 
Religionsvidenskab. 

Diagnose hjalp
Efter hændelsen på Nikoline 
Hølunds arbejde midt i januar 
2010 søgte hun først hjælp hos 
to psykologer. Uden at det vir-
kede. 

»Jeg har hørt, at psykologer 
ikke må stille diagnoser, men 
jeg havde bare brug for at hø-
re, at der var en diagnose på, 

FAKTA

Hos Studenterrådgivningen i 

Kompagnistræde 21 i Køben-

havn er cirka 14 procent af al-

le nye henvendelser over de 

sidste fire år relateret til 

angst.

Mellem en og fem procent af 

alle danskere kan i løbet af 

deres liv opleve panikangst. 

I begyndelsen kommer an-

faldene fuldstændigt uventet. 

Symptomerne er svær angst 

kombineret med en række 

kropslige symptomer. 

Det er karakteristisk, at når 

man først har fået nogle få 

anfald af panikangst, så er 

der tilbøjelighed til, at man 

får flere og flere. Nogle gan-

ge kan panikangst være et 

symptom på depression. Der 

kan opstå komplikationer i 

forbindelse med panikangst 

som fx udvikling af angst for 

steder med mange andre 

mennesker. 

Behandling kan ske ved så-

kaldt kognitiv terapi og / eller 

i kombination med medicin. 

Prognose for behandling må 

siges at være god, især hvis 

der sættes hurtigt ind. 

(Kilde: Netdoktor).

Lundbeckfonden vil igen i 2010 uddele en pris til en yngre forsker under 40 år, der 
har præsteret fremragende forskning i Danmark inden for sundheds- eller naturviden-
skaberne. Prisen er en personlig hæderspris på 300.000 kr.

Lundbeckfonden vil ligeledes uddele tre talentpriser til forskere under 30 år, som har 
præsteret særligt lovende forskning i Danmark inden for sundheds- eller naturviden-
skaberne. Priserne er personlige hæderspriser hver på 100.000 kr. 

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

Indstillinger bedes indsendt via fondens elektroniske ansøgningssystem, som findes på 
www.lundbeckfonden.dk og skal være Lundbeckfonden i hænde senest den 15. juni 
2010. Tidligere indstillede kandidater kan genindstilles under forudsætning af, at de 
fortsat opfylder kriterierne.

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

Lundbeckfonden er en erhvervsdrivende fond med væsentlige aktieposter i 
H. Lundbeck A/S og ALK-Abelló A/S. Fonden uddeler årligt ca. 340 mio. kr. til 
videnskabelige formål indenfor sundheds- og naturvidenskaberne.

Lundbeckfondens Forskerpris for 
Yngre Forskere og Lundbeckfondens 
Talentpriser 2010

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

Indkaldelse af forslag til kandidater til

Stillingen Som direktør for det danSke inStitut  
i damaSkuS bliver ledig pr ultimo September 2010.  

Instituttet har til formål at fremme forskning, undervisning 
og formidling inden for kultur, kunst og videnskab i de ara-
biske og muslimske lande.  Det skal endvidere bidrage til at 
udvikle de kulturelle bånd mellem Danmark og disse lande. 
Instituttets hjemmeside er www.damaskus.dk

Direktøren har til opgave at forestå den daglige drift af 
Instituttet i henhold til Bestyrelsens bestemmelser.  
Direktøren har bolig på Instituttet.

Der ønskes en forskningsmæssig baggrund inden for et  
eller flere af Instituttets arbejdsområder. 

ansøgningsfrist er 25. juni 2010.

På Instituttets hjemmeside og på www.magisterjob.dk  
findes der udførlige oplysninger om stillingen.  
Der skal i ansøgningen refereres dertil. 

Direktør
Det Danske Institut i Damaskus

»Jeg vågnede og 
 havde kraftig hjerte-
banken. Jeg var sik-
ker på, jeg skulle dø 
og fik ringet til ambu-
lancen og alt muligt«.
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aktive. Hertil kommer syv danske forskningspro-
jekter støttet af Det Fri Forskningsråd og Strate-
gisk Forskningsråd. Og jeg laver ikke et eneste 
bestillingsprojekt for Novo Nordisk,« fortæller 
han.

At Borbye Pedersens forskningsgruppe skulle 
omfatte 20 fastansatte medarbejdere fra Novo 
Nordisk er også helt misvisende. 

»Jeg har fem teknisk-administrative medar-
bejdere, der i øjeblikket har kontrakt med Novo 
Nordisk, men de laver ikke Novo Nordisk-arbej-
de. De arbejder for mig, fordi jeg er 50 procent 
Novo Nordisk-ansat og 50 procent Lundbeck-
fond-ansat. Hertil kommer en kollega, som sam-
men med mig leder Hagedorn-gruppen og er 
Novo Nordisk-ansat. Desuden ni ph.d.-stude- 
rende og postdocs, som overvejende er finansie-
ret af EU, Forskningsrådet og andre eksterne kil-
der, som uddeler deres midler i fri konkurren-
ce,« siger Oluf Borbye Pedersen.

Så du afviser helt kritikken?
»Ja, det er derfor, min gruppe og jeg føler os 

fremmedgjort. Der er ikke noget som helst gen-
kendeligt i Informations omtale. Og noget af det 
mest nedslående for mig personligt har været, at 
nogle politikere kommenterer på en meget over-
fladisk historie, som om de har sat sig ind i det, 
og bringer det op i Folketingets spørgetid uden 
at gøre sig den umage at gå til kilderne i sagen 
og grave dybere, end Informations journalister 
har gjort.

Jeg har ikke lavet et eneste projekt nogensin-
de i de 20 år, som er bestillingsforskning for No-
vo Nordisk. Det er alt sammen akademisk fri 
forskning,« siger Oluf Borbye Pedersen. 

Tragedie tændte forskningsflamme
I det hele taget har Oluf Borbye Pedersen svært 
ved at skjule sin begejstring, når han taler om 
sin forskning. Han indrømmer ærligt, at der er 
tale om en livslang passion. 

»Hvis man ikke er en ildsjæl, og man synes, 
det er vejen i livet for dig at gå, så bliver man jo 
aldrig forskningsleder på internationalt niveau. 
Du skal brænde for det selv og det skal optage 
dig dag og nat. 

Forskningsflammen blev tændt i den unge 
Borbye af en tragisk begivenhed.

»Da jeg gik i gymnasiet, havde jeg en kamme-
rat, som fik et voldsomt tilfælde af diabetes med 
mange følgesygdomme og døde i løbet af kort 
tid. Det brændemærkede mig for livet, så derfor, 
ja, skulle jeg være forsker,« siger han stille.

Under medicinstudiet på Aarhus Universitet 
udførte Borbye Pedersen sine første forsknings-
arbejder og fik den højeste anerkendelse fra et 
universitet, man kan få, en guldmedalje. Resten 

kontor på Hagedorn Research Institute med ud-
sigt til en dejlig have, kan vi lige så godt få ryd-
det bordet for falske forlydender en gang for al-
le, så vi indleder forsigtigt samtalen med spørgs-
målet:

Hvad synes du om pressens omtale af Novo Nor-
disk Fondens donation til Københavns Universitet?

Oluf Borbye Pedersen virker overrasket, for 
ikke at sige lettere irriteret. Han tøver et øjeblik 
og sukker dybt.

»Jeg kan godt forstå,« siger han så, »at alarm-
klokkerne måtte ringe, hvis der var det mindste 
hold i påstanden om, at den industri, som tjener 
pengene til fonden, sætter et forskerhold ind på 
KU. Men sådan er sandheden jo ikke.«

»Jeg er blevet headhuntet af KU. I den forbin-
delse har jeg spurgt om muligheden for, at jeg 
kunne få følgeskab af nogle af de bedste folk i 
min gruppe. Det er vel helt naturligt, når man 
flytter fra et arbejdssted til et andet, at man så 
undersøger mulighederne for det, og det har KU 
været forstående over for. De har ikke på noget 
tidspunkt lovet mig, at det skulle ske på den ene 
eller den anden måde.« 

Ingen bestillingsforskning for  
Novo Nordisk 
Borbye Pedersen har været på Steno Diabetes 
Center i 20 år, og på Hagedorn Research Insti-
tute i godt et år. De er begge ejet af Novo Nor-
disk A/S og ligger på samme campus, hvor Steno 
Diabes Center er hospitalet og Hagedorn Re-
search Institute det basale forskningsinstitut. 

»De 18 ud af de 21 år har jeg været klinisk 
overlæge på hospitalet og samtidig haft en stor 
forskningsgruppe. Og for halvandet år siden la-
vede vi en organisatorisk ændring, blandt andet 
fordi en række danske universitetskolleger og 
Beijing Genomics Institute (BGI) i Shenzhen fik 
en kæmpestor bevilling på 60 millioner kroner 
fra Lundbeckfonden. I forbindelse med det syn-
tes vi, at det var mest hensigtsmæssigt, at jeg 
blev rykket ud af de kliniske opgaver som over-
læge, så jeg kunne koncentrere mig udelukken-
de om grundforskningen for Lundbeckfonden og 
min øvrige akademiske forskning på Hagedorn 
og Københavns Universitet, og derfor blev jeg 
flyttet fra hospitalet til Hagedorn. 

Så selv om jeg har kontor og laboratorium på 
et forskningscenter ejet af Novo Nordisk, er 
halvdelen af min forskningstid og personlige af-
lønning finansieret af Lundbeckfonden, en kon-
kurrende fond, som headhuntede mig til at lede 
et internationalt forskningscenter i Kina og Dan-
mark. Det går 50 procent af min tid med. Og af 
den resterende tid går halvdelen med at lede en 
række EU-projekter, hvoraf tre for øjeblikket er 

METABoLISMECENTER

Af Richard Bisgaard og Christoffer Zieler

Du behøver næppe at strække dig ret langt, hvis 
du skal finde ammunition til en pessimistisk 
samfundsdiagnose. Tag fat i det bløde område, 
lige over bæltet. Danmark bliver federe, og vi 
bliver mere og mere syge af overvægten. Den go-
de nyhed er, at en stor del af skylden kan place-
res hos vores gener.

Ikke at det ændrer noget ved recepten. Den 
står stadigvæk på motion og sund kost for langt 
de fleste. Men for nogle er det ikke nok. Her er 
der behov for skræddersyede medicinske tilbud, 
der kan supplere de sundhedsfremmende kost- 
og motionsråd, som i fremtiden formentlig også 
bliver skræddersyet til den enkelte.

Sådan tegner et af de store perspektiver sig i 
det nye Center for Metabolisme, som Novo Nor-
disk Fonden har doneret 885 millioner kroner til 
at opbygge på Københavns Universitet.

I alt fald hvis man spørger Oluf Borbye Peder-
sen. Han er en af de fem professorer, der skal stå 
i spidsen for det nye center i livsstilssygdomme, 
men hvad hans forskning i arveligheden bag me-
taboliske sygdomme mere præcist går ud på, har 
hidtil ikke haft mediernes interesse.

I stedet har dele af pressen haft travlt med at 
sætte spørgsmålstegn ved Oluf Borbye Peder-
sens uafhængighed som forsker med det resul-
tat, at ’Danmarkshistoriens største enkeltdonati-
on’ paradoksalt nok har udviklet sig til en ren pr-
katastrofe for Novo Nordisk, der er blevet be-
skyldt for at købe sig ind på landets største uni-
versitet. 

Eller som det hedder i en af de mange artikler 
i dagbladet Information, der har ført an i den kri-
tiske omtale:

»Nu viser det sig imidlertid, at en af de fem 
centerledere, Oluf Borbye Pedersen, kommer fra 
en stilling som vicedirektør og forskningsleder i 
Novo Nordisk. Med sig tager han omkring 20 
medarbejdere, hvis stillinger ikke skal slås op. 
Det vil sige, at man flytter en forskningsenhed 
fra Novo Nordisk til Københavns Universitet.«

Misvisende presseomtale
Oluf Borbye Pedersen har på forhånd gjort Deres 
udsendte opmærksom på, at han gerne vil for-
tælle om sin forskning, men at han ikke har lyst 
til bidrage yderligere til »den overfladiske og i 
alle henseender forkerte presseomtale,« der har 
været af Novo Nordisk Fondens store donation.

På den anden side, nu vi har ofret en taxa helt 
ud til Gentofte og sidder bænket omkring møde-
bordet i Borbye Pedersens lyse og velordnede 

»Vi er alle brodne kar«
Professor Oluf Borbye Pedersen har været i pressens søgelys, siden han blev headhuntet  
til at være en af de fem forskningslederne på det nye metabolismecenter på KU.  
Men hvad går hans forskning egentlig ud på – og hvordan har han det med at blive  
beskyldt for at være afhængig af Danmarks største medicinalfirma?

»Meget tyder på, at 
hvis udviklingen af it-
samfundet fortsætter 
som nu, bliver over 
halvdelen af os ramt 
af metaboliske folke-
sygdomme.«  
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Stærk dansk forskningstradition 
»Grunden til, at vi kan gøre os internationalt 
gældende inden for kardiometabolisk genom-
forskning er, at vi i Danmark har en lang traditi-
on for forskning i metaboliske  sygdomme takket 
være en række forskningspionerer, blandt andet 
Hans Christian Hagedorn og August Krogh.«  

Hertil kommer, at der i Danmark er en stor vil-
lighed til at deltage i humanbiologiske forsøg, 
og at det har været muligt at gennemføre store 
befolkningsundersøgelser og indsamle biologisk 
materiale, som det er tilfældet på Center for 
Forebyggelse og Sundhed i Glostrup, en anden 
vigtig samarbejdspartner for Oluf Borbye Peder-
sen. 

Takket være bevillingerne fra Lundbeckfon-
den er man i LuCamp-forskergruppen færdig 
med at sekventere alle de proteinkodende dele 
af den menneskelige arvemasse fra 2.000 dan-
skere, hvoraf den ene halvdel stammer fra su-
perraske mennesker, mens den anden er fra pa-
tienter fra Steno Diabetescenter, som lider af det 
metaboliske syndrom, hvilket vil sige, at de har 
flere livsstilssygdomme på samme tid – de har 
fedme, de har type 2-diabetes, og de har forhøjet 
blodtryk. 

»Vi er – så vidt vi ved – de første i verden, der 
gør det, og nu er vi så sammen med forskere på 
Berkeley University i Californien ved at udvikle 
ny matematik for at kunne rumme og tolke de 
enorme mængder af data, vi har,« siger Oluf 
Borbye Pedersen. Efterfølgende undersøges 
20.000 af de sværeste dna-ændringer i 16.000 
danskere.

Han håber, at man ud fra materialet vil kunne 
se, hvad det er for en slags genetik, der forudsi-
ger, om man har en højere risiko for at udvikle 
fedme eller type type 2-sukkersyge eller blod-
prop i hjertet eller hjernen. 

Få din egen risikoprofil 
»Hidtil har vi prøvet at forebygge kardiovasku-
lære og metaboliske folkesygdomme gennem 
generelle kampagner rettet mod hele befolknin-
gen. Og det har bestemt haft en vis effekt. Vores 
kostvaner er blevet bedre, vi spiser mindre dy-
risk fedt, end vi gjorde tidligere, vi spiser flere 
grøntsager og mere frugt. Det er godt, men langt 
fra godt nok. 

Med den genomiske forskning i metaboliske 
sygdomme og hjertekar-sygdomme kan vi forhå-
bentlig komme ned på individ-niveau og tilbyde 
en skræddersyet behandling til folk, der er i sær-
lig høj risiko for udvikle en af de her sygdomme i 
en relativ ung alder.« 

Mere konkret forestiller Oluf Borbye Pedersen 
sig, at din læge engang i fremtiden ud fra en 

»Men det er meget dyrt og kræver enorme in-
vesteringer i apparatur at være internationalt 
konkurrenceduelig. Sådan en bevilling, som vi 
har fået fra Novo Nordisk Fonden, slår i den 
sammenhæng slet, slet ikke til, så derfor har vi 
indgået en alliance med Beijing Genomics Insti-
tute.« 

På verdensplan er Kina førende inden for dna-
sekventering foran USA og England, og i øjeblik-
ket sekventerer Oluf Borbye og hans forskerhold 
hvad der svarer til 16 gigabyte dna-data i døg-
net, som akkumuleres i kæmpestore supercom-
putere.

af karrieren har fulgt samme formel: to gæste-
professorater på Harvard, forskningsleder på 
Steno Diabetescenter og senest et ophold i gen-
teknologiens frontnation, Kina. 

»Faktisk er jeg lige kommet hjem fra Kina, 
hvor jeg som sagt arbejdede i halvandet år som 
leder af Lundbeckfondens Forskningscenter, 
 LuCamp, der samarbejder med verdens største 
gensekventeringsinstitut med over 1.600 ansat-
te forskere. Så i perioder har jeg har haft om-
kring 300 videnskabsfolk i Kina til at arbejde 
med mig,« fortæller Oluf Borbye Pedersen og 
understreger, at Kina også bliver en vigtig del af 

gENTEST – Professor Oluf 

Borbye Pedersen håber, at en 

gentest om få år kan danne 

grundlag for skræddersyet be-

handling af den halvdel af be-

folkningen, der er disponeret 

for fedme og sukkersyge.
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det nye metabolismecenter på Københavns Uni-
versitet. 

Lundbeckfondens genomcenter i Kina 
Genforskningen er især drevet af den teknologi-
ske udvikling, og inden for det sidste fem år er 
der sket virkelige gennembrud, så man i dag har 
en mulighed for at udføre massesekventeringer 
af dna.

Tidligere kunne det tage årevis bare at se-
kventere et enkelt gen, men i dag er der mulig-
hed for at sekventere store mængder dna på kort 
tid, fortæller Borbye Pedersen. 
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sygdomme som engelsk syge eller skørbug, der 
er en mangel på henholdsvis D-vitamin og C-vi-
tamin. Men det vi mangler for at få metabolisk 
og kardiovaskulær sundhed, er motion, og det er 
et samfundsskabt problem i og med at vi i it-
samfundet sidder alt for meget foran en compu-
ter og et tv i stedet for at være fysisk aktive som 
tidligere tiders bonde- og håndværkersamfund,« 
siger Oluf Borbye Pedersen.

 Hvis der ikke sker en holdningsændring i be-
folkningen, går det rigtig, rigtig galt, siger han 
og advarer om at omkring halvdelen af os med 
stor sandsynlighed har genetikken til at udvikle 
type 2-diabetes og fedme eller forstadierne her-
til, som også i sig selv giver øget risiko for hjerte-
kar-skader. 

»Meget tyder på, at hvis udviklingen af it-sam-
fundet fortsætter som nu, bliver over halvdelen 
af os ramt af metaboliske folkesygdomme.«  

Fedmens historiske udvikling
Om en ny bølge i fedmeepidemien kan dateres 
til it-samfundets start, tør Oluf Borbye dog ikke 
sige. Men der er meget der tyder på, at den arve-
lighed, der ligger bag nutidens hyppige folkesyg-
domme, tidligere har været en fordel. 

Derfor taler Oluf Borbye Pedersen om, at der 
er et mismatch mellem vores kun 60 år gamle 
stillesiddende og fedtpumpede samfund og vo-
res genetiske make-up, som evolutionen gen-
nem millioner af år har trimmet for at sikre et 
aktivt liv under helt andre vilkår.

»De genvarianter, som associerer til hyppige 
metaboliske sygdomme, er så udbredte, sand-
synligvis fordi de er rigtige overlevelsesgener fra 
dengang, vi levede på savannen Syd for Sahara. 
De giver os blandt andet mulighed for at depo-
nere fedt i bughulen, så vi har depoter at tære på 
i tilfælde af hungersnød.

Men hungersnød er ikke problemet i den vest-
lige verden i dag, hvor overlevelsesgenerne re-
sulterer i kronisk mavefedme  frem for kortva-
rigt ekstra sul på kroppen til trange tider,« for-
tæller Oluf Borbye Pedersen.

For Oluf Borbye Pedersen er genomforsknin-
gen noget af det mest menneskeligt frisættende, 
man kan arbejde med. 

»Genomforskningen viser nemlig, at vi alle 
sammen er brodne kar, vi er fyldt med konstruk-
tionsfejl fra naturens side, og vi har alle sammen 
hundredvis af variationer i vores genom, som 
under vores nuværende livsvilkår disponerer os 
for en række alvorlige sygdomme. Og her kom-
mer det mellemmenneskeligt frigørende ind,« si-
ger han. 

»For vi kan ikke pege fingre af hinanden. In-
gen kan påstå: ’Jeg er en supermand’, genetisk 
set.«

rjb@adm.ku.dk chz@adm.ku.dk 

finder nye såkaldte ’pathways’ eller molekylær-
biologiske veje for, hvorfor man får diabetes og 
andre stofskiftesygdomme. 

»Altså, vi ved godt, at blodsukkeret er for højt, 
og der er mange andre ting galt, men før man 
fandt de første 40 type 2-diabetes gener havde vi 
ingen anelse om, at netop de biologiske meka-
nismer, som dna-ændringer peger på, var invol-
veret i sygdomsudviklingen,« siger Oluf Borbye 
Pedersen og begynder begejstret at fortælle om 
genforskningens fantastiske verden.

»I den menneskelige arvemasse er der cirka 
23.000 gener, men for de fleste geners vedkom-
mende ved vi ikke, hvad det er for nogle protei-
ner, de laver – I ved, gen bliver oversat til prote-
in. Vi kender ikke deres jobbeskrivelse, vi ved 
bare, at de spiller sammen i et eller andet stort 
symfoniorkester. 

Fascinerende forskning
Det er det, der er så fascinerende ved genomisk 
forskning og biologi i det hele taget. Det er at 
prøve at forstå bare en lille smule af den der 
enorme intelligens, som biologien har. Tænk sig, 
inde i hver celle har du et potentiale til at ud-
trykke så mange proteiner. Og hvordan finder 
de ud af deres indbyrdes hierarki, deres job og 
funktion? Og hvad er det for nogle trafikregler, 
der gælder der? 

Det er sådanne tanker og intuitioner, der kan 
holde mig vågen dag og nat. Det er jo vildt for-
tryllende. Jeg synes jo, det forekommer svært 
nok, når dirigenten for et stort symfoniorkester 
skal holde styr på nogle gange helt op til 80 
mand. Jeg ved godt, at hver celle ikke udtrykker 
23.000 proteiner, men måske i gennemsnit kun 
6.000-8.000, men bare det. Tænk sig at have in-
telligens til at overskue, at alle enkeltdele samlet 
fungerer optimalt, ikke blot i den enkelte celle, 
men også i de forskellige organer og i hele orga-
nismen. Hvert sekund er der en helt enorm tra-
fik og regulering i vores organisme,« siger Oluf 
Borbye Pedersen.  

Om man ligefrem kan blive religiøs af at ud-
forske et sådant univers, ved han ikke. 

»Religiøs er for mig et positivt ord i dybeste 
forstand – og man fyldes i hvert fald med undren 
og ærbødighed over for den intelligens, som bio-
logien besidder i forhold til det, vi kalder intelli-
gens og definerer med en score ud fra en IQ-ta-
bel. Det er en trivialitet i forhold til den biologi-
ske intelligens. Er vi mennesker ikke blot udsty-
ret med en kyllingehjerne i forhold til den biolo-
gi, vi er en del af?« spørger Oluf Borbye Peder-
sen. 

 
Samfundsskabte sygdomme 
Som tidligere formand for Diabetesforeningen 
har Oluf Borbye Pedersen ofte taget den sund-
hedspolitiske kasket på og karakteriseret type 
2-diabetes og fedme som samfundsskabte syg-
domme eller mangelsygdomme.

»I gamle dage talte man om vitaminmangel-

simpel blodprøve kan analysere din dna, og 
sammen med oplysninger om dine konventio-
nelle risikomarkører som taljeomfang, blodtryk, 
kolesteroltal og sundhedsadfærd kan han fortæl-
le dig, om du er i høj risiko for at udvikle type 
2-diabetes eller en blodprop, mens du stadig er 
ung. 

»Hvis du får at vide, at du med din dna-profil 
har en risiko på 70 procent for at blive ramt af 
en blodprop i hjernen eller hjertet inden for de 
næste fem år, så kan det forhåbentlig motivere 
dig til at gøre noget for at mindske risikoen.« 

Er en sådan test ikke snarere en forbandelse end 
en velsignelse?

»Nej, for det er jo lige nøjagtig her, at samspil-
let med sundhedsadfærden kommer ind. Ende-
målet for det, vi laver, er at belyse den genetiske 
sårbarhed på personniveau og sammenholde 
den med den enkeltes sundhedsadfærd. 

Vi ved i dag allerede en masse om, hvordan du 
kan minimere din risiko, hvis du ændrer din ad-
færd. Derfor er vi nu ved at komme tæt påde go-
de nyheder på personniveau. 

I fremtiden kan vi sandsynligvis lave en sund-
hedsplan for dig ved at taste de anbefalede livs-
stilsændringer ind i computerprogrammet ved 
siden af din dna-profil, og så kan du få en ud-
skrift, der siger, at hvis du motionerer en time 
om dagen, hvis du holder op med at ryge, og 
hvis du ændrer dine kostvaner i den og den ret-
ning, så falder din risiko for en blodprop i hjer-
nen fra måske 70 procent til ti procent over de 
næste fem år.«

Ingen pillepusher
Meget af det Borbye Pedersen arbejder med, er 
grundforskning på et tidligt trin, og det har me-
get med forebyggelse at gøre, pointerer han. 

»Det er også derfor, jeg er ked af den måde, 
det er blevet fremstillet på i medierne: at jeg 
kommer som en repræsentant fra en farmaceu-
tisk industri, der skal til at styre forskningen på 
KU over i retning af at lave nogle designede læ-
gemidler. Det er jo ikke mit ærinde. 

Mit ærinde og min lyst, det er at lave grund-
forskning, som primært sigter på forebyggelse 
ved at identificere den molekylære genetiske 
sårbarhed på individniveau for især at hjælpe 
dem af os, der har særlig høj risiko for at udvikle 
livsstilssygdomme i en alt for ung alder. Og med 
hjælp mener jeg primært med livsstilsinterventi-
on og sekundært med forebyggende lægemid-
ler,« præciserer Oluf Borbye Pedersen. 

Et stort symfoniorkester 
Journalister spørger ofte Oluf Borbye Pedersen, 
hvornår han regner med at kunne tilbyde folk en 
gentest. 

»Så siger jeg, at måske kan forskere præsente-
re den første ’stenaldermodel’ om ti år, men der 
vil fortsat være et kæmpearbejde med at raffine-
re den mere og mere hen ad vejen. 

Og det fascinerende er, at forskerne hele tiden 

Metabolismecentret  
omtalt på  
universitetsavisen.dk

22. marts – Københavns Universitet an-

noncerer, at Novo Nordisk Fonden done-

rer 885 mio. kr. til et metabolismecenter 

med mellem 150 og 200 ansatte tilknyt-

tet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

 

31. marts – Dagbladet Information skri-

ver, at Novo sammen med sin rekordbe-

villing på 885 millioner kroner til forsk-

ning også flytter en vicedirektør og 20 af 

virksomhedens egne forskere ind på KU. 

Oppositionen afkræver videnskabsmini-

steren en forklaring.

 

1. april – Det er ikke muligt at købe sig 

ind på Københavns Universitet, svarer 

rektor Ralf Hemmingsen og forsikrer, at 

ansættelserne på det nye center sker ef-

ter bogen. 

 

7. april – Efter en del polemik i medierne 

slår dekan Ulla Wewer på Det Sundheds-

videnskabelige Fakultet fast i et brev til 

sine medarbejdere, at ingen endnu er an-

sat på centret.

14. maj – I kølvandet på en artikel i Infor-

mation, der hævder, at forskere ved cen-

tret skal skrive under på at beskytte 

Novos omdømme, skriver MF’er Marian-

ne Jelved, Hanne Agersnap og Johanne 

Schmidt-Nielsen i et indlæg, at man må 

undersøge, om universitetslovens regler 

om forskningsfrihed er klare nok.

 

18. maj – Novo hindrer ikke forskningsfri-

hed, skriver rektor Ralf Hemmingsen i et 

svar til de tre politikere. Novo Nordisk 

Fonden kan ikke bestemme forskernes 

metode eller projektemne, og kan heller 

ikke tilbageholde penge med begrundel-

ser af den art, skriver Hemmingsen. Han 

mener, at Information har beskrevet hi-

storien manipulerende, fordrejet og for-

udindtaget.

20. maj – Information manipulerer of-

fentlighed og politikere i dækningen af 

det metabolismecenter, Novo Nordisk 

Fonden finansierer på KU, skriver kom-

mende forskningsleder Thue W. Schwartz 

i et debatindlæg.

21. maj – Professor Peter Harder punkte-

rer Informations kritik. Han mener, at 

avisen har gjort brug af hans synspunkter 

i en misvisende kontekst.

21. maj – Danmarks Radios P1 problema-

tiserer, at Novo Nordisk Fonden kræver 

at godkende den øverste kontaktperson i 

den komité, der kontrollerer det kom-

mende metabolismecenters forsknings-

strategi og holder styr på pengene.
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SUNDHEDSPoLITISK 
FRoNTLØBER – Vi skal løbe 

hurtigt, hvis vi skal standse den 

truende fedmeepidemi, mener 

Oluf Borbye Pedersen. Som  

tidligere formand for Diabetes-

foreningen har han været 

blandt de første til at anbefale 

sund kost og motion som den 

bedste recept til at forebygge 

livsstilssygdomme.
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han rimer på Keld Heick,« ler 
Martin Zerlang.

En længere diskussion om 
religiøse karikaturtegninger og 
karikaturer, der går efter socia-
le typer (fx deltagere i reality 
shows) i stedet for navngivne 
personer afslutter et foredrag, 
der var mindre smudsigt end 
håbet, men vældig oplysende 
til gengæld. 

Handsken er klart kastet: 
Søren Kierkegaard kaldte 
Grundtvig ’en jodlende frisk-
fyr’; Georg Brandes kaldte Jo-
hanne Luise Heiberg ’en Gaas’; 
Edvard Brandes kaldte Her-
man Bang ’en vantreven Abe-
kat’; Johannes V. Jensen kaldte 
Sophus Claussen ’en fugtig Lol-
lik’; Klaus Rifbjerg kaldte Hen-
rik Stangerup ’vandhovedet fra 
Møn’. 

gbg@adm.ku.dk

identiteter til evig forhand-
ling,« siger Zerlang, »og kam-
pen om anerkendelse raser og-
så i vor tids kulturelle koreo-
grafi.« 

»Siden 1980’erne har rap-
musikken været karikatursce-
nen par excellence. Rapperne 
karikerer både sig selv og hin-
anden, og når man battler 
(skiftes til at rime fornedrende 
vers om hinanden), er det en 
moderne litterær udveksling af 
tilsvininger.« 

Rappernes valuta er respekt, 
og en del af genrens dynamik 
er at kunstnerne disser (disre-
spekterer) hinanden med ver-
bale karikaturer, ganske som 
tidligere tiders litterater. 

»En udsøgt rap-knockout var 
fx, da Den Gale Pose langede 
ud efter den ældre kollega Ni-
kolaj Peyk ved at pege på, at 

generelt prestigetab, og forfat-
terkarikaturer finder sjældent 
vej til spalterne i dag, fordi vi 
ikke har et samlet blik på dig-
terne og deres færden. Martin 
Zerlang læste et sted om forfat-
teren Lars Frost, at han ligner 
en karikatur på gadehjørnets 
moderne forfatter. »Men hvor-
dan er det lige, Lars Frost ser 
ud?« spørger Zerlang. 

En karikatur værd
Fejderne er ikke forsvundet, de 
er bare flyttet til andre sfærer. 
I dag er det primært politikere, 
der står for skud. Anders Fogh 
opfattede vel nærmest hule-
mands-karikaturen som et 
brand, mener Zerlang, selv om 
den egentlig var ret nedrig. At 
man er en karikatur værd, be-
tragtes som en æresbevisning. 

»I dag står de personlige 

le efter Karl Marx’ devise om, 
at man skal tage en munter af-
sked. 

Litteraturens prestigetab
Efter 1950 blev karikaturen 
lidt mere tandløs, og forfatter-
ne bliver ’glatragede’. Hvor  
selviscenesættelsen havde væ-
ret en del af forfattergernin-
gen, blev digternes fremtoning 
mere nivelleret. Suzanne Brøg-
ger har beklaget sig over, hvad 
hun kalder forfatternes »godt-
købsfysiognomier«. 

Men der er undtagelser, og 
Klaus Rifbjerg, der rask påstår 
om sin forfatterkollega Jens 
Christian Grøndahl, at han om 
muligt er endnu kedeligere 
end de bøger han skriver, opfø-
rer sig ofte som »et verbalt 
krydsermissil.« 

Men litteraturen har lidt et 

laritet med sine ætsende an-
greb på enevælden og dens in-
stitutioner, især censuren. På 
den tid var digterne selv be-
gyndt at opføre sig anderledes 
end tidligere – de »dramatise-
rede deres forfattergerning,« 
siger Zerlang. 

»Kierkegaard, fx, der havde 
næse for selviscenesættelse, 
fantaserede i sine dagbøger om 
at blive genstand for karikatur, 
og han kontaktede selv Corsa-
rens redaktør. Det kom han til 
at fortryde, for i en årrække 
rettede bladet giftige angreb 
mod Kierkegaards person.

At også den forfængelige 
H.C. Andersen var et taknem-
meligt offer, kan ikke komme 
bag på nogen. Karikaturen er 
nemlig særligt egnet til at 
trække tæppet væk under per-
soner, der tilraner sig en auto-
ritet,« siger Zerlang. 

I det konservative vittig-
hedsblad Punch hudflettede 
bredgadeborgerskabet det mo-
dernes gennembruds aktører, 
og prominente stemmer blan-
dede sig i debatten. I den så-
kaldte dysmorfismestrid be-
græd fx Johannes V. Jensen, at 
kunstnere »engang malede 
med pensler, så med albuen, 
men i dag maler de med en-
den.« 

Zerlang spørger, om vi kan 
forestille os noget lignende i 
dag? At en bedsteborgerlig 
magasinudgiver går efter stru-
ben på tidens litterære avant-
gardister?

Svaret giver sig selv, og årsa-
gen er, at den brede befolkning 
dengang stod med hatten i 
hånden, så de konservative 
kræfter kæmpede for at bevare 
deres privilegier, mens den so-
ciale mobilitet øgedes, forkla-
rer Zerlang. Det var simpelt-
hen en kamp om dannelsen, og 
begge sider fandt et effektivt 
våben i latterliggørelsen og ka-
rikaturen. Politikens stiftere, 
Edvard Brandes og Viggo Hø-
rup, gik også til makronerne 
»med den overlegenhed, der 
ligger i latteren,« og Edvard 
Brandes nød sit ry som den 
»bedst-hadede« mand i Dan-
mark, mener Zerlang

I det 20. århundrede blev 
karikaturen primært det vå-
ben, hvormed den bornerte 
borgerlighed skulle bekæmpes 
– en pibekoncert mod det gam-

oND SATIRE

Af Gry Bartroff Gaihede

Man kan skyde genvej til cen-
trale værdidebatter i dansk 
åndsliv ved at se på historiens 
verbale og tegnede karikatu-
rer, mener litteraturforsker 
Martin Zerlang. 

Under sit arbejde med en 
bog om Herman Bangs Køben-
havn slog det ham, at datidens 
forfattere brugte pennen som 
sværd i interne fejder af stor 
perfiditet. Martin Zerlangs in-
teresse var tændt, og siden har 
karikaturstudierne ført ham 
fra litteraturens verden til poli-
tikkens, religionens og rapmu-
sikkens. 

Martin Zerlang underholdt 
om karikaturens kulturhistorie 
for nylig i Studenterkredsen, 
der i gamle dage hed ’Frisindet 
Diskussionsklub’ 

Revoltens tidsalder
To malerbrødre, indleder Zer-
lang, ved navn Carracci ’op-
fandt’ karikaturen i senrenæs-
sancens Bologna. Som moder-
ne flanører, der skulle trives i 
storbyens mylder af fremmede, 
udviklede de en teknik til lyn-
snart at indfange folks karak-
ter. I bare tre streger kunne de 
gestalte en personlighed.  

I 1700-tallet udviklede kari-
katuren sig til en væbnet 
kunstart, fordi stregerne egne-
de sig godt til at skildre det 
konfliktfyldte møde mellem 
høj og lav, ideal og forfald. Ka-
rikaturen fik sit folkelige gen-
nembrud som massernes vræn-
gende stemme i revoltens tids-
alder, og er siden dukket op i 
mange sociale og politiske 
konflikter, fortæller Zerlang. 

Vores egen politiske historie 
er mindre blodig end den kon-
tinentale, og Zerlang citerer 
Carsten Jensen for denne ka-
rakteristik af nationalkarakte-
ren: »For danskeren er det ty-
pisk, at så snart han tager en 
kniv i hånden, tager han en 
gaffel i den anden.« Den kon-
formisme bekræftes dog ikke af 
et tilbageblik på litteraturhisto-
rien – her florerer fejdelysten. 

Det antimoderne gennem-
brud
Fra 1840 udkom tidsskriftet 
Corsaren, som vandt stor popu-

Åndens 
BoKSEHANDSKER

Den danske litteraturhistorie er 
gennemsyret af fejder. Karikatur-
tegnernes streger går over stregen, 
og digterne bruger pennen som 
sværd i interne kampe af udsøgt 
perfiditet  

FIgHTER – Martin Zerlang 

skriver på en bog om karikatur 

og litteratur i Danmark. Udgi-

velsen er planlagt til efteråret.

Karikatur
Via fr. fra ital. caricatura, af 

caricare ’læsse på en vogn, 

overlæsse, overdrive’, af 

lat. carrus ’vogn, kærre’. 

Overdreven fremstilling 

med komisk eller satirisk 

virkning af en persons eller 

situations karakteristiske 

eller særlige træk. 

Studenter- 
kredsen
Stiftet i 1888 som Frisindet 

Diskussionsklub af stude-

rende med tilknytning til 

den grundtvigske tradition. 

Kredsen arrangerer en 

række foredrag om teolo-

gi, filosofi, æstetik og sam-

fund. Håbet er at kunne 

kombinere universitetets 

høje faglige niveau med 

højskoleforedragets nys-

gerrighed i forhold til livet 

og dets væsentligste 

spørgsmål. 

www.studenterkredsen.dkFO
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holdt, og de studerende i de-
monstrationen, heriblandt 
Nasrin Afzali, blev plukket ud, 
varetægtsfængslet i 15 dage og 
efterfølgende pisket og idømt 
betingede domme. Hvis Nasrin 
Afzali bliver grebet i at demon-
strere inden for de næste 40 år, 
ryger hun to år i fængsel.

Afzali er nyuddannet fra Te-
heran Universitet i kvindestu-
dier – »som man godt kan stu-
dere i Iran, men uden det, der 
handler om køn og sex,« som 
hun tilføjer smilende – og sam-
men med sin mand, Nima 
Namdari, er hun aktiv i landets 
kvindebevægelse. Hvor univer-
siteterne er arnested for den 
voksende kønsbevidsthed 
blandt iranske unge, er kvinde-
bevægelsen blevet det måske 
stærkeste symbol på antiauto-
ritær politisk aktivisme. Over 
60 procent af de iranske stude-
rende er kvinder, hvilket ifølge 
Nima Namdari paradoksalt 
nok skyldes tørklædepåbud-
det, som efter revolutionen 
gav mange af de mere traditio-
nelle familier mod på at sende 
deres døtre i skole og på uni-
versitetet. 

Nima Namdari var aktiv i 
studenterbevægelsen, da Mo-
hammad Khatami var præsi-

Amnesty International har 
kaldt menneskerettighedsover-
trædelserne i Iran de værste i 
20 år.

Regeringen selv melder om 
4.000 arresterede siden optø-
jerne begyndte, og flere stude-
rende er blevet idømt døds-
straf for deres medvirken i de-
monstrationer. Og regeringen 
har vist, at den gør alvor af så-
danne domme. Den 9. maj blev 
fem demonstranter (med æl-
dre domme) hængt i Evin-
fængslet uden for Teheran, 
hvoraf mindst to, Farzad Ka-
mangar og Ali Heidarian, var i 
gang med at læse til somme-
rens universitetseksaminer.

Yashar Garmestani har væ-
ret arresteret to gange, men ik-
ke i længere tid. Den ene gang 
tilbragte han natten i Evin-
fængslet.

»De genkendte ikke, hvem 
jeg var, så efter at de havde pi-
sket og banket mig i flere ti-
mer, løslod de mig. Men mine 
oplevelser er intet i forhold til, 
hvad andre har været udsat 
for. Flere af mine venner har 
været anholdt i mange måne-
der og er blevet tortureret bå-
de psykisk og fysisk. En af mi-
ne venners mor blev også an-
holdt og tortureret, og der er 
flere der har fortalt, at de er 
blevet voldtaget i fængslerne.«

 
Kvinderne i front
Det er først og fremmest på 
universiteterne, der bliver stil-
let kvalificeret spørgsmålstegn 
ved selve konceptet om en isla-
misk republik, og derfor be-
handler regeringens sikker-
hedsstyrker studenterne med 
et ekstra nøk brutalitet.

Som da 30 kvinder sidste år 
demonstrerede for kvinders 
rettigheder ved at stille sig for-
an Revolutionsdomstolen med 
en stribe bannere. Efter få mi-
nutter blev hele gruppen an-

år siden så nogle af de vold-
somste protester mod regimet, 
er således et minde om tre stu-
derende, der blev dræbt under 
protester mod shahen i 1953. 
Og ifølge Yashar Garmestani, 
som har koordineret aktivisme 
og arrangeret demonstrationer 
siden sidste sommer, er det 
fortsat fra universiteterne, den 
største trussel mod præstesty-
ret udspringer, fordi det først 
og fremmest er her, ideerne 
om fundamentale ændringer af 
samfundet formuleres. 

»Universitetet er civilsam-
fundets vigtigste institution, og 
set fra regimets synspunkt er 
de studerende klart de ’farlig-
ste’ aktivister. Den Grønne Be-
vægelse er på mange måder en 
direkte forlængelse af de sidste 
årtiers studenterbevægelse,« 
forklarer Garmestani, der selv 
læser antropologi på Teheran 
Universitet.  

»Det er de samfundsfaglige 
studerende, der udtænker nye 
diskurser som et alternativ til 
statens islamisme.« 

 
Tortur og henrettelser
Internationale organisationer 
melder om grove brud på men-
neskerettighederne og om hyp-
pig brug af tortur i landets 
fængsler siden 2009-valget, og 

ger, og ifølge det uafhængige 
nyhedsbureau Teheran Bureau 
var 107 mennesker blevet 
dræbt i kampene i midten af 
april.

Alligevel insisterer regimets 
modstandere på, at det, der er 
blevet internationalt kendt 
som Den Grønne Bevægelse, 
langt fra er aflivet. Og måske 
har de ret. Da Universitetsavi-
sen besøger Iran, er der i hvert 
fald masser af liv i aktivistræk-
kerne, og regeringens sikker-
hedsstyrker er massivt til stede 
i byerne på nationale mærke-
dage, som siden sidste sommer 
har givet anledning til prote-
ster. Og selv om ’De Grønne’ 
har taget imod nogle gevaldige 
klø, lader de til at have massi-
ve reserver af mod at tære på. 

 
Nye diskurser kommer  
fra studerende
En vigtig del af modstanden 
mod præstestyret har været 
koncentreret på landets uni-
versiteter. Og ikke blot det se-
neste år. I modsætning til ek-
sempelvis den splittede fagbe-
vægelse og den nyere kvinde-
bevægelse har studenterbevæ-
gelsen dybe rødder mere end 
et halvt århundrede tilbage. 

Den årlige Studenterdag den 
7. december, som for et halvt 

PoLITISK FoRFØLgELSE

Af Sune Engel Rasmussen

 
TEHERAN – Natten til den 16. 
juni, efter de første demonstra-
tioner, stormede politi og mi-
litsfolk kollegiet på Teheran 
Universitet. Bevæbnet med 
knipler og kæder gik de ned ad 
gangene og gennembankede 
studerende. Møbler blev stuk-
ket i brand og vægge blev slået 
i stykker. De efterlod sig et 
spor af værelser brændt ned til 
de bare sengestativer, af krop-
pe og ansigter slået til blods. 

Regeringens paramilitære 
basij-milits angreb også uni-
versiteter i Shiraz og Mashhad, 
og med angrebene viste det 
iranske præstestyres muskel-
mænd sig hurtige til at slå fra 
sig, da folket protesterede mod 
valgresultatet sidste sommer. 
Og det var ikke tilfældigt, at 
det var de studerende, der blev 
ramt først. 

Siden præsident Mahmoud 
Ahmadinejad blev genvalgt 
med en dubiøs stemmeprocent 
i juni 2009, har det ulmet un-
der præstestyret i den Islami-
ske Republik. Den folkelige 
uro, der udbrød efter valget, 
har regimet løbende forsøgt at 
slukke med vold og likviderin-

Iranske studerende rammes  
hårdest af regimets vold

Universitetsavisen er taget til Iran, hvor oppositionen afviser at være døden nær. 
Aktivisterne slås stadig for frihed, og det er især på universiteterne, ideerne om et 
fundamentalt anderledes samfund formuleres. Derfor er det også de studerende, 
der rammes hårdest, når præstestyret slår fra sig

»De gen-
kendte ikke, 
hvem jeg 
var, så efter 
at de havde 
pisket og 
banket mig i 
flere timer, 
løslod de 
mig. Men 
mine ople-
velser er in-
tet i forhold 
til, hvad 
 andre har 
været udsat 
for.«

 AKTIVIST-IKoN – Majid Tavakoli (f. 1986) er 

den mest prominente iranske studenteraktivist. Da 

han i december blev anholdt for tredje gang, 

iklædte man ham chador, en islamisk kvindeklæ-

dedragt, for at ydmyge ham. I solidaritet demon-

strerede hundredvis af iranske mænd i gaderne 

iført chador. Tavakoli påbegyndte 22. maj en sul-

testrejke i fængslet.
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jende sekulære studerende 
kunne ellers virke uoverstige-
lig. Men ifølge Garmestani fin-
des den splittelse kun i hove-
det på vestlige journalister.

»Vestlige medier har ofte 
svært ved at forstå, hvordan 
religiøse og antireligiøse akti-
vister kan være allierede. Man-
ge journalister har en stereo-
typ opfattelse af, at kristen-
dommen har et potentiale for 
sekularisme, som islam ikke 
har, men det er ikke korrekt.« 

Men bevægelsen, der i 1979 
væltede shahen var også meget 
broget, og efter den Islamiske 
Revolution var der mange, der 
fik et helt andet samfund, end 
de havde kæmpet for. Er der ik-
ke en risiko for, at Den Grønne 
Bevægelse skal igennem den 
samme form for magtkamp?

»Risikoen er der, men jeg 
tror, at vi har erfaringen til at 
undgå det. Vores bevægelse er 
funderet på konkrete politiske 
krav snarere end utopiske ide-
ologier, som vi så i 1979. Der-
for tror jeg, at det er muligt at 
bevare mangfoldigheden i be-
vægelsen, hvis den skulle kom-
me til magten,« mener Yashar 
Garmestani, der understreger, 
at de fleste iranere foretrækker 
sekulariseringsreformer frem 

iranerne kommer økonomiske 
hensyn før overvejelser om fri-
hedsrettigheder. 

»Der er en enorm underklas-
se i landet, som er meget langt 
fra universiteter og den sociale 
protest, der udspringer herfra. 
Det har vi en tendens til at 
glemme.« 

Den Grønne Bevægelse som 
helhed er derimod langt fra 
elitær, mener Yashar Garme-
stani fra Teheran Universitet. 
Faktisk er den så broget, som 
den kan blive, når den samti-
dig skal kunne kaldes en bevæ-
gelse.

»Nogle kæmper en sekulær, 
nationalistisk kamp, andre 
kæmper for at redde deres reli-
gion fra at blive besudlet af re-
geringen. Andre igen, som jeg 
selv, kæmper for at redde vo-
res samfund fra både nationa-
lisme og religion. Men vi er al-
le sammen mod diktatur og 
undertrykkelse,« siger han.

 
gentagelse af 1979?
Afstanden mellem bevægel-
sens frontfigurer, de slagne 
præsidentkandidater Mir-Hos-
sein Moussavi og Mehdi Kar-
roubi, som jævnligt refererer 
til islam og Ayatollah Khome-
ini i deres taler, og de overve-

dent. Khatamis første år ved 
magten fra 1997-98 var sidste 
gang, landets reformister hav-
de medvind, men Khatami for-
måede ikke at få gennemført 
sine reformplaner. Hvor de 
studerende dengang agerede 
støtte til præsidenten, er de 
studerende i dag frontalt mod 
præsidenten.

 
Elitære studerende?
Jeg møder ægteparret Afzali 
og Namdari på en trendy kaffe-
bar i det nordlige Teheran. 
Overvågningen af aktivistmil-
jøer og monitoreringen af in-
ternet og mobiltelefoni er in-
tensiveret, og i den iranske ho-
vedstad fungerer de dyre cafe-
er som en slags helle for aktivi-
ster. 

Her fra balkonen kan man 
holde øje med, hvilke suspekte 
militstyper, der kommer og 
går. Og her drikker man ikke 
sort te med en sukkerknald 
mellem tænderne som i resten 
af landet, men cappuccinoer til 
en halv ufaglært dagløn. Så og-
så i overført betydning er ud-
sigten noget anderledes herfra 
end i resten af Iran. Og Nima 
Namdari er opmærksom på, at 
de studerende risikerer at 
glemme, at for størstedelen af 

FAKTA

Den Islamiske Republik Iran

Blev oprettet efter den islamiske revolution i 

1979 under ledelse af Ayatollah Ruhollah 

Khomeini. Præsidentposten er på valg hvert 

fjerde år og har siden 2005 været besat af 

Mahmoud Ahmadinejad. Præsidenten er dog 

underlagt den Øverste Leder (siden 1989 Ali 

Khamenei), som også skal godkende kandi-

dater til præsidentvalget. 

 

Menneskerettigheder

Læs rapporter om tortur og brud på menne-

skerettighederne: 

Human Rights Watch: www.hrw.org/en/re-

ports/2010/02/11/islamic-republic-31-0

Amnesty International: www.amnesty.org/en/

news-and-updates/report/post-election-iran-

violations-among-worst-20-years-20091210. 

DEN gRØNNE BEVÆgELSE – Fællesbeteg-

nelse for den samling af grupper, der har proteste-

ret mod det officielle resultat af valget i juni 2009, 

hvor Mahmoud Ahmadinejad blev erklæret vinder 

med 65 procent af stemmerne. Bevægelsen er for-

melt uden ledere, men anføres udadtil af de to ta-

bende kandidater Mir-Hossein Moussavi og Mehdi 

Karroubi. Billedet er fra en demonstration i juni 

2009. Siden har aktivisterne holdt sig fra gaderne.

for revolution. Mange kan hu-
ske, hvor meget blod en revo-
lution koster.

Hverdagen er et fængsel
Den internationale presse har i 
et år været forment adgang til 
landet (med undtagelse af en 
enkelt uge i april, hvor præsi-
dent Ahmadinejad inviterede 
verdenspressen til atomkon-
gres), og uafhængige iranske 
journalister chikaneres og tru-
es til tavshed. Det er derfor ik-
ke ufarligt at mødes med Uni-
versitetsavisen, men artiklens 
tre aktivister insisterer på at 
optræde med deres fulde nav-
ne. De har svært ved at forkla-
re, hvor modet kommer fra. 
Men Yashar Garmestani forsø-
ger sig med en forklaring, som 
ville klinge en anelse selvret-
færdigt, hvis ikke de studeren-
de allerede havde lagt hand-
ling bag ordene og selv følt 
konsekvenserne:

»Hvis jeres forfædre ikke 
havde taget kampen op mod 
tyrannier og kæmpet for indi-
viduelle rettigheder, så havde 
de europæiske samfund sikkert 
lignet vores. Det her er et hi-
storisk stadie vi skal igennem 
for at opnå frihed. Det er den 
rationelle grund til, at vi ikke 

giver op. Men der er også en 
psykologisk grund. Når dit 
hverdagsliv er blevet et fæng-
sel, fordi du er omringet af for-
bud på alle områder, du kan 
forestille dig; når du konstant 
bliver pint mentalt af at se stu-
piditet vinde over fornuft, af at 
se menneskelighed nedgjort og 
ydmyget, så gør det ikke den 
store forskel om du bliver tor-
tureret i eller uden for fængs-
let.« 

Det er måneder siden, der 
har været store demonstratio-
ner i gaderne i de større byer, 
og de fleste udenlandske medi-
er har, med en fodboldkom-
mentators retorik, dømt den 
iranske oppositionsfløj ude. 
Bevægelsen kom godt fra start, 
nåede sit momentum under de 
voldsomme demonstrationer, 
men løb under fejringen af re-
volutionsjubilæet i februar ind 
i en mur af militsfolk. Siden 
har oppositionen været usyn-
lig.

Optimister, og oppositionen 
selv, afviser denne nærdødser-
klæring. Den Grønne Bevægel-
se er gået i tænkeboks, for nu 
at blive i jargonen, for at finde 
fælles fodslag. Bevægelsen er 
stærkt decentraliseret og hori-
sontalt organiseret, så regimet 

kan ikke pacificere den ved at 
dræbe eller arrestere dens le-
dere. Et træk, De Grønne i øv-
rigt har arvet fra studenterbe-
vægelsen. Men af samme 
grund er det vel også sværere 
at planlægge en fælles strate-
gi? 

»Du har helt ret, og denne 
modsætning er en stor udfor-
dring for os. Men umiddelbart 
er det en fordel, at bevægelsen 
er så mangfoldig,« siger Yashar 
Garmestani. 

»For et år siden kom mod-
standen kun fra nogle tusinde 
mennesker, primært studenter, 
der brugte al deres tid på poli-
tisk aktivisme. Nu er flere mil-
lioner samlet i kampen mod 
regimet, og det har faktisk alle-
rede lettet trykket fra den poli-
tiske undertrykkelse mod os 
aktivister.«

ser@adm.ku.dk

Universitetsavisens journalist 
Sune Engel Rasmussen rappor-
terer i et halvt år fra universi-
tetsverdenen i Mellemøsten.



Universitetsinfo

Ordene lyser op imellem os
person, som sidst du tænkte på 
hende, men det tankeobjekt, 
der knytter sig til hende, er helt 
nyt for dig hver gang afhængigt 
af tid, sted og sammenhæng. Vi 
tænker på de samme måder, 
men vi gør det med forskelligt 
indhold – og vi tænker forskel-
ligt om det samme, hver eneste 
gang, vi tænker på det. 

Sådan er sprogpsykologi per-
sonforankrede studier af kom-
munikationssituationer med 
betydningsdannelserne i fokus. 
Sprog og psykologi er et flet-
værk for sprogpsykologer. Fø-
lelser og tanker optræder aldrig 
hver for sig, sådan som vores 
måde at tale om dem på ellers 
ofte forudsætter. Alle følelser er 
forbundet med nogle tanker. 
Og alle tanker er følelsesmæs-

sigt indfarvede – alene den in-
teresse vi viser noget ved at tale 
om det, er tegn på et følelses-
mæssigt engagement. 

De studerende bliver vilde i 
varmen, når de opdager det 
her, og en af mine kvikke stude-
rende har citeret Oscar Wilde 
for det herlige udsagn, at den, 
der kun kalder en spade en spa-
de, burde udstyres med én.«

Hvor meget er sprogvidenskab,  
og hvor meget er psykologi?

»Wilde har også sagt, at ver-
dens egentlige mysterium lig-
ger i det synlige og ikke i det 
usynlige. Vores genstandsområ-
de er det synlige – det vi siger 
og skriver, og ikke det vi tæn-
ker. Udforskningen af sprog-
psykologiske fænomener byg-

ger bro mellem vores individu-
elle livsverdener og videnska-
bens indsigter. Vi har meget til 
fælles med sprogforskere, psy-
kologer og kognitionsforskere, 
men ikke nok til at slå følgeskab 
med nogen enkelt af dem. Vi 
har vores klare tyngdepunkt 
hos den enkelte sprogbruger, så 
sproget som system (som jo er 
rygrad for fx danskfaget) har 
kun perifer interesse for os. 

Vi har også mange fælles in-
teresser med fag som retorik og 
politisk sociologi. Branding og 
marketing er hippe provinser, 
som vi også besøger, for vi er 
naturligvis interesserede i det, 
jeg kalder imponatorord. Ord, 
som ingen rigtig kender betyd-
ningen af, men som for tiden 
har en vis magi. Om ti år vil det 

være nogle andre ord, vi impo-
nerer hinanden med.«

Sprogpsykologi er en ung  
fødselar. Hvordan har faget  
udviklet sig?

»De senere år er det gået over 
stok og sten. Denne sommer er 
det fyrre år siden jeg som den 
første kandidat tog eksamen i 
faget sprogpsykologi. Faget 
blev oprettet fem år tidligere af 
professor Paul Diderichsen til 
en (anden) studerende, der vil-
le skrive danskspeciale, vistnok 
om IP Jacobsens farveadjekti-
vers psykologiske betydning. 
'Det dær', skal Diderichsen have 
sagt, 'er ikke et speciale, det er 
et bifag'. Og en, to, tre, så var 
faget sprogpsykologi født. Det 
var i de gode gamle dage, før 
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Debat om Novo-millioner
Har Novo købt sig til et godt omdømme på KU? Debat 

mellem politikere og universitetsledelse

Container a la carte 
Bagsiden rapporterer om de indlysende fordele ved at  

skralde mad i ly af mørket

Fagmiljøer i eksil
Universitetsloven er barsk ved sårbare fag som fx filosofi, 

skriver teologiprofessor i kronikken

KULTUR, DEBAT OG MEDDELELSER2. SEKTION

alle evaluerings- og akkredite-
ringskravene kom til.  

For mig gik det slag i slag 
med en guldmedalje i psykologi 
og en lektoransættelse. De før-
ste 25 år havde jeg vel et dusin 
tilvalgsstuderende ad gangen, 
men midt i halvfemserne vend-
te bøtten, og flere fik øjnene op 
for det lille fag. I dag kan ingen 
længere påstå, at sprogpsykolo-
gi blot er min fikse ide – nu har 
vi over hundrede studerende, 
og for mig er det altså helt vildt. 

Jeg plejer at sige, at hvis man 
kan holde ud i 25 år, så kan 
man blive til noget. Jeg havde 
et par kollegaer i de første årti-
er, men de sad på universiteter 
i Oslo og Stockholm. Det har 
vel at mærke aldrig handlet om 
min karriere, men om at få 

4 6 12

Det lille fag sprogpsykologi 
er lige fyldt 40. I alle år har 
lektor Jesper Hermann  
stået ved roret alene på 
skuden. De senere år er  
udviklingen vendt, og nu 
strømmer de studerende  
til og vil ombord 

SPROGPSyKOLOGI

Af Gry Bartroff Gaihede

Studierne af sprog og psykologi 
er velkendte – men hvad er 
sprogpsykologi?

»Lad mig give et eksempel: 
Prøv at tænke på din egen mor. 
Hun er for dig i dag den samme >
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Ralf Hemmingsen

>

EN TOM TALLERKEN og en lang næse. Det var efter 
sigende, hvad ’90’ernes næstformand i EU-kommissio-
nen, Martin Bangemann, fik ud af et af sine besøg i 
parlamentets kantine. Bangemann, som ikke var ble-
vet mæt af dagens ret, ville have endnu en portion. 
Kokkens melding var non. »Sig mig, ved du ikke, at jeg 
er en af de vigtigste personer i Kommissionen?« 
spurgte Bangemann fortørnet. Kokkens lakoniske svar 
lød: »Sig mig, ved du ikke, at jeg er den, der uddeler 
kartoffelmosen?« 

POINTEN ER KLAR: Uden respekt for hinandens 
roller på en arbejdsplads, går det ikke. Sådan er det 
selvfølgelig også på Københavns Universitet (KU). 
Men også her kan forholdet mellem ledelse og medar-
bejdere indimellem slå gnister. Universitetsevaluerin-
gen har indikeret, at især temaet medarbejderinddra-
gelse kan være lidt af en varm kartoffel. Arbejdsplads-
vurderingen (APV) såvel som de foreløbige resultater 
fra en ’temperaturmåling’, KU har foretaget hos insti-
tutterne for at uddybe evalueringen, viser i samme 
retning: Ifølge APV’en er jobtilfredsheden generelt 
stor, men samtidig er der blandt nogle altså en ople-
velse af manglende inddragelse. 

DET ER ET PROBLEM for hele universitetet. Vi ved 
fra forskningen, at trivsel og arbejdsglæde hænger nø-
je sammen med oplevelsen af indflydelse på arbejds-
pladsen. At kvaliteten af beslutninger højnes, hvis le-
delsen forstår at inddrage de medarbejdere, som skal 
leve med dem i dagligdagen. At medarbejderinddra-
gelse er vigtig for ledelsens legitimitet. Og at det er 
centralt, at alle i en tillidsfuld dialog kan deltage i at 
udvikle universitetet. Det fordrer fora, som tillader 
dialogen. Og en debatkultur, hvor alle kan komme til 
orde i så god tid, at der er reel mulighed for indflydel-
se på ledelsens dagsordener – eller at skabe nye. Det 
har vi alle en interesse i. 

EN DEL AF DE FORMELLE rammer har vi. På et ty-
pisk institut på KU findes i dag en lang række faste ud-
valg og rådgivningsorganer med involvering af VIP, 
TAP og studerende: Fra Akademiske Råd, samarbejds-

udvalg, undervisningsudvalg og forskningsudvalg til 
afdelingsmøder og institutmøder. Samtidig er vi i 
gang med en omfattende lederudvikling, som blandt 
andet giver KU’s ledere redskaber til øget inddragelse. 

Men opremsninger af mulighederne, ændrer ikke 
ved nogens oplevelse af, at de ikke bruges aktivt nok 
til reelt at inddrage medarbejderne. Det skal vi tage 
meget alvorligt. Ellers risikerer vi at stå som en anden 
Bangemann, tonedøvt insisterende og uden respekt 
for kokken. 

SVARET PÅ DEN UDFORDRING er ikke entydigt. 
Skal vi ændre de formelle rammer for, hvem der mø-
des hvor ofte, eller for hvordan der indkaldes til eller 
rapporteres fra møder? En idé, der har været nævnt er 
at oprette institutråd. Med de mange fora, vi i dag har 
til rådighed, vil et institutråd dog næppe ændre noget. 
Det vil blot give endnu et formelt organ at forholde sig 
til, og måske endda være ude af trit med den lokale 
kultur for samarbejde og involvering. Det kan komme 
til at virke som en bremse på den bredere involvering 
og opleves som et skridt tilbage til en tid, hvor ret små 
fora førte den interne universitetspolitiske diskussion. 

EN ANDEN OG FOR MIG at se langt bedre metode 
til forbedring er opbygningen af en stærkere kultur for 
inddragelse i det daglige samarbejde. Det er nemlig 
afgørende for universitetet, at der er et balanceret for-
hold mellem ledelse og medarbejdere, hvor man sam-
men tilrettelægger arbejdet. Det vigtigste er dog, at vi 
får taget hul på diskussionen om at sikre den løbende 
inddragelse. I begyndelsen af august mødes alle insti-
tutledere og dekaner til et seminar om medinddragel-
se med udgangspunkt i resultaterne fra evalueringen 
og temperaturmålingen. De anbefalinger til ændret 
praksis, som kommer ud af seminaret, vil jeg derefter 
drøfte med HSU og herefter præsentere dem for besty-
relsen. 

OM BANGEMANN FIK stillet sin sult den dag i kan-
tinen, melder historien ikke noget om. Men han har 
givetvis fået noget at tænke over. Det har vi også her 
på KU. Nu gør vi noget ved det. 

En varm kartoffel
Undersøgelser tyder på, at en del medarbejdere oplever, at de ikke har  

nok indflydelse på ledelsens beslutninger. Derfor vil rektor gerne diskutere,  

hvordan KU kan opbygge en endnu stærkere kultur for inddragelse 

flere gode kræfter til at arbejde 
med de her spændende ting. Og 
det ser ud til at bære masser af 
frugt nu – omsider. I januar i år 
fik vi lov at ansætte to fremra-
gende adjunkter, og det er fan-
tastisk, for én person er altså 
for lidt til at udgøre en kritisk 
masse.« 

Og hvad er det sprogpsykologer 
ser, som andre forskere ikke gør?

»Sprogpsykologer ser ikke 
sproget som et værk, men som 
en fortsat virksomhed. Ordene 
eksisterer ikke i og for sig uden-
for mennesket, men kun i det 
øjeblik, de tænkes og siges.  
Ordene er strømførende, og de 
skal sluttes til to poler, for at 
virke – sproget lyser kun op 
imellem os. De ting, der bliver 
virksomme i denne samtale, de 
er nye, og de tilhører vores 
samtale – vi kan ikke slå dem 
op i nogen ordbøger, for ordene 
har ikke nogen betydning i sig 
selv. Er du klar over, at ordet 
kommunikation ikke eksistere-
de om andet end telegraflinjer 
før 1958?

Min kone plejer at sige til 
mig, at jeg skal holde op med at 
tale om, at sproget ikke findes. 
'Det kan du altså ikke slippe af 
sted med', siger hun, 'enhver 
ved jo, at sproget er der'. 

Vi har så mange følelser for-
bundet med sproget. Dorthe 
Duncker har for nylig i Politi-
ken skrevet om danskernes for-
hold til kommaet. Hvis vi be-
gynder at pille ved skriftspro-
get, er det åbenbart noget, der 
truer folks identitetsfølelse. 
Hvis Sprognævnet siger, at det 
er ligegyldigt hvordan vi sætter 
vores kommaer, så går folk helt 
i spåner. Det er ren sprogpsyko-
logi, for hvad Fanden er det, 
der gør at danskere (englænde-
re og svenskere er flintrende li-
geglade) har et blødt, komma-
formet punkt? Det skal jeg have 
nogen til at skrive speciale om.«

gbg@adm.ku.dk

Jesper Hermann er lektor i 

sprogpsykologi på Institut 

for Nordiske Studier og 

Sprogvidenskab. Faget fejre-

de 40 års jubilæum ved en 

fagfestival den 28. maj. 
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ÅBNE DØRE

Af Anders Martin Lauritsen,  

teologistuderende og formand 

for fagrådet ved Det Teologiske 

Fakultet, KU

DE STUDERENDE VED Københavns Univer- 
sitet og alle andre universiteter står over for  
store udfordringer i disse tider. På den ene side 
skal vi igennem vores akademiske studium på 
bedst mulig måde, samtidig med at vi skal lære at 
styre en husholdning, og dét for nogle for første 
gang.

På den anden side udfordres vi af forslag fra 
politikere, som ønsker at vi går igennem vores 
studium på rekordtid; fx omlægning og forringel-
se af SU’en, hårdere aktivitetskrav og andre reg-
ler der kan have en stor, og evt. negativ, indvirk-
ning på vores hverdag.

Universitetsloven er også én af de udfordringer 
vi møder i vores gang på studiet. Universitetslo-
ven 'opererer' med en top-down-styring. Vi har 
egentlig ingen reel indflydelse på vores hverdag. 
Samtidig med dette, er universiteterne tvunget 
ud i en økonomisk krise, som betyder at undervi-
sere fyres og undervisning omlægges og forrin-
ges.

ALT DETTE FÅR studerende op på barrikader-
ne, både når der fyres i stor stil på nogle fakulte-

ter, og når en upopulær dekan genansættes uden 
at studerende, og undervisere for den sags skyld, 
rådføres.

Vi anerkender dette problem, og mener at vi 
stadig skal kæmpe for sagen. 68’er-slagordene 
skal måske støves af og studerende skal stå sam-
men. »Sammen om et bedre universitet,« som 
Studenterrådets slogan lyder.

Midt i dette kaos findes en god historie. På Kø-
benhavns Universitet er der et fakultet, hvor stu-
derende, VIP’er og TAP’er har et godt samarbejde 
med ledelsen, og dermed dekanen.

På Det Teologiske Fakultet ved Københavns 
Universitet har vi det godt. Vores studium er ud-
fordrende og spændende. Vores akademiske ud-
dannelse rummer en masse forskellige og udfor-
drende discipliner; bl.a. sprog, eksegese, filosofi, 
historie og samfund.

Vores studiemiljø er i særklasse. Vi har nogle 
charmerende bygninger i Indre By (Købmagerga-
de). Fakultetet har en fantastisk studenterdrevet 
kantine og fredagsbar. Et rigt foreningsliv der fx 
arrangerer foredrags- og filmaftener. En god 
stemning på gangene, hvor studerende, undervi-
sere og teknisk-administrativt personale færdes 
blandt hinanden. På Teologi er vi alle tæt på hin-
anden, både studerende og undervisere.

SOM ALLE ANDRE studier har vi også et fagråd 
for teologi. Det Teologiske Fagråd er yderst akti-
ve på fakultetet, men i modsætning til andre ste-

ONLINENYT

universitetsavisen.dk

Debatten fortsætter på 

www.universitetsavisen.dk

SYNSPUNKT

”Jeg kan godt forstå, hvis du synes, at det må være 
et stort projekt at afholde en international 
konference. Men det er også min erfaring, at den 
personlige og faglige belønning, som regel mere end 
opvejer indsatsen. Hos Wonderful Copenhagen er vi 
et team på 11 personer, som står klar til at hjælpe 
dig – fra indledende rådgivning og planlægning, 
over booking af mødefaciliteter og hoteller til 
markedsføring af konferencen. Og det allerbedste er: 
Alle vores services er gratis!” 

Ring til os på telefon 3325 7400, send en 
mail til kongres@woco.dk. Eller læs mere på 
meetincopenhagen.dk 

Overvejer du at stå i spidsen for en international 
konference? Så ring og få gratis hjælp hele vejen 

Anne Dissing | Projektleder | Wonderful Copenhagen

der på KU, så mødes vi af åbne arme af vores le-
delse.

Vi har et ekstremt godt samarbejde med ledel-
sesteamet på Teologi. Dette gælder for vores 
samarbejde med bl.a. Studielederen, Studieche-
fen og især Dekanen.

Hvilke fagråd kan fx banke på dekanens dør til 
enhver tid? Hvilket fagråd har jævnlige møder 
mellem deres formandskab og deres dekan? Det 
har VI!

Dekan og professor Steffen Kjeldgaard-Peder-
sen opererer med den åbne dør og den uformelle 
samtale. Det Teologiske Fagråd har oparbejdet et 
fantastisk samarbejde med dekanen, som betyder 
at vi inddrages i stadigt flere sager, og nogle gan-
ge i sager, hvor vi ikke nødvendigvis skal høres.

Steffen har med sin store selvironi skabt et fo-
rum, hvor studerende og dekanat kan mødes, for 
derefter at tage beslutninger i fællesskab. Et fo-
rum som tager hensyn til både personale og stu-
derende ved fakultetet.

FOR STEFFEN ER teologien det vigtigste og og-
så studiets høje akademiske niveau. Vi er utrolig 
glade for at have en dekan, der ikke vil slække på 
vores niveau. Et niveau som andre vil slække på 
ved fx at omlægge sprogundervisningen. Endvi-
dere er teologiens selvstændighed som fakultet, 
også utrolig vigtig for Steffen. For Steffen er teo-
logis velbefindende vigtig.

Steffen Kjeldgaard-Pedersen går heldigvis ind 

for det traditionelle teologiske studium, med de 
ændringer som Danmark anno 2010 betyder for 
studiet. Han vil gøre alt for, at Det Teologiske Fa-
kultet ved Københavns Universitet vil kunne be-
stå i mange år frem, også uanset at vores søster-
fakultet ikke har de bedste muligheder for denne 
selvfølgelige beståen.

Steffen kunne egentlig følge universitetsloven 
og dermed operere med top-down-styringen. Det 
er han i sin gode ret til, men han gør det ikke.

Det Teologiske Fagråd vil altid kæmpe for, at 
vores medbestemmelse bliver så stor som muligt, 
og heldigvis er vi jo altså utrolig langt på Det Te-
ologiske Fakultet, i modsætning til andre fakulte-
ter. Vi er selvfølgelig ikke sikre på denne medbe-
stemmelse, og derfor holder vi godt fast i den. 
For det hele bunder egentlig i tillid og respekt, 
som går begge veje; fra dekan til studerende/fag-
råd og fra studerende/fagråd til dekan.

Jeg vil gerne invitere Københavns Universitets 
bestyrelse, rektor og dekaner ud til Det Teologi-
ske Fakultet. Hér vil I kunne se hvordan det kan 
gøres. Vi har et yderst stærkt samarbejde blandt 
alle stænder, og så er Det Teologiske Fakultet et 
sted, hvor samarbejde og medbestemmelse er i 
højsæde.

Samarbejde og medbestemmelse på Teologi
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NOVO-DONATION I

Af Hanne Agersnap (SF), Marianne Jelved (R) og  

Johanne Schmidt-Nielsen (E)

I LYSET AF DEBATTEN om Novos donation til 
Københavns Universitet vil vi, som ikke er del af 
universitetsforliget, komme med en anbefaling 
til forligspartierne. Det harmonerer ikke med Kø-
benhavns Universitets forpligtelse over for forsk-
ningsfrihed og uafhængighed, hvis den aftalte  
'forskningspraksis' for de penge, som Novo Nor-

NOVO-DONATION II

Af Ralf Hemmingsen, rektor ved 

Københavns Universitet

 

KÆRE POLITIKERE. Marianne Jelved, Hanne 
Agersnap og Johanne Schmidt-Nielsen. I anbefa-
ler, at universitetsloven skrives om på baggrund 
af Novo Nordisk Fondens donation på 885 millio-
ner kr. til Københavns Universitet. Jeg finder 
denne melding så bemærkelsesværdig, at det er 
på sin plads at gøre opmærksom på en række for-
hold.

Lad mig til en start slå fast, at jeg godt kan for-
stå jeres bekymringer, hvis jeres synspunkter i 
denne sag alene hviler på dagbladet Informati-
ons dækning af sagen. Avisens historie er imid-
lertid stærkt manipulerende, fordrejet og forud-
indtaget. Og det er decideret forkert, når man 
kan læse, at Novo har købt sig til tavshed hos KU-
forskere i forhold til Novo-produkter.

UDGANGSPUNKTET ER at Novo Nordisk Fon-
den ønsker at støtte forskning af høj kvalitet, 
gennemført i respekt for det omgivende sam-
fund. Derfor udsender fonden sammen med sine 
bevillingsbreve Fondens standarder for god 
forskningspraksis. Disse omfatter seks forhold 
(forskningsetik, love og regulativer, arbejdsfor-
hold, arbejdsmiljø, miljø, habilitet), som bevil-
lingsmodtagerne skal tilslutte sig for at oppebære 
bevilling. Novo Nordisk Fonden vurderer for 
egen regning, at med disse forhold in mente, vil 

det kunne beskytte Novo-fondens 'omdømme'. 
Men KU-forskere skriver ikke under på, at det er 
et mål for deres forskning at beskytte Novo-grup-
pen. Og 'Novos interesser' bliver ikke nævnt i fon-
dens standarder for god forskningspraksis.

Fondens standarder for forskning harmonerer 
fint med de rammer og værdier forskere på Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet arbejder in-
denfor. Og de står ikke i modsætning til, at der 
skal udføres fri og uafhængig forskning. På intet 
område har forskerne mundkurv på i forhold til 
en uafhængig vurdering af bioteknologi- eller 
medicinalindustrien.

MED DONATIONEN HAR Københavns Univer-
sitet således ikke fået til opgave at sikre andres 
renommé, heller ikke Novo Nordisk Fonden, 
Novozymes A/S eller Novo Nordisk A/S mv. Det 
er imidlertid fornuftigt, at fonde har forskningse-
tiske mål – som fx dyreetiske regler – og dermed 
påtager sig et medansvar for, hvad de bevilger 
penge til. Det ville i denne forstand være meget 
skadeligt for dansk forskning, hvis universitetets 
ledelser nægtede at indgå i en dialog om sådanne 
standarder. Det ville reelt betyde, at universite-
terne heller ikke kunne vurdere og leve op til 
standarder sat af fx det amerikanske NIH, euro-
pæiske forskningsråd og lign. Det er positivt og 
ønskeligt, at alle involverede – fra enkeltforsker 
til universitetsledelse – konstant forholder sig til 
rammer for god forskning.

Novo Nordisk Fonden kan ikke bestemme for-
skernes metode, projektemner og lignende og 
kan ikke stoppe midlerne med en begrundelse af 
den art. Derimod kan enhver donator standse en 

KU har fuld frihed 

DEBAT

disk har doneret til Københavns Universitet, 
blandt andet indbefatter krav om beskyttelse af 
Novo-gruppens omdømme.

Hvis Novo-fonden er berettiget til at standse 
sin bevilling – og måske endda kræve tilbagebe-
taling af forbrugte dele af bevillingen – med den 
begrundelse, at forskningen fra centret på KU ik-
ke harmonerer med Novos interesser, er univer-
sitetets og universitetsforskernes forskningsfri-
hed i realiteten blevet afskaffet. 

Der er en risiko for, at det nye forskningscenter 
bliver fokuseret på, hvordan problemerne med 
livsstilssygdomme løses ved medicinsk behand-
ling og ikke ved andre behandlingsformer og 
forebyggelse. Og vi kommer ikke uden om, at 
den forskning, der ikke nødvendigvis resulterer i 
patenter, som der kan tjenes penge på, er en af 
de vigtigste opgaver på et universitet – der er ik-
ke så mange andre, der løfter den del. 

Forskernes frihed  
skal garanteres i loven
Novo-fondens store gave aktualiserer nødvendig- 
heden af at revidere universitetslovens regler  
om forskningsetik

VKO sætter katastrofe-
kurs for universiteterne
NEDSKÆRINGER
Af Rasmus Stoklund Holm-Nielsen, formand for Frit 

Forum, Socialdemokratiske Studerende

 
En novemberdag i 2009 stod Lars Løkke Rasmus-
sen på Venstres landsmøde og fortalte, hvordan 
han håber Danmark ser ud i 2020. Han havde 
formuleret sine håb for Danmarks fremtid i ti 
mål, og det femte mål var, at Danmark i 2020 
skal have et universitet, der er blandt Europas ti 
bedste. 

Løkkes begrundelse for at vi skal have et uni-
versitet i top 10 er god nok, og den lød blandt an-
det: »Stærke faglige og forskningsmæssige miljø-
er smitter positivt af på hele samfundet. På de øv-
rige uddannelser, på virksomhederne og på re-
sten af samfundet.« 

Det er helt afgørende, at universiteterne får 
råd til mere forskning og mere forskningsbaseret 
undervisning, hvis vi skal gøre os forhåbninger 
om at komme i top 10, men med regeringens nye 
spareplan bliver der skåret 2,3 milliarder kroner. 
Konsekvensen vil være både mindre og dårligere 
undervisning, end der er i forvejen; i øjeblikket 
har mange kandidatstuderende højst fire timers 
undervisning om ugen, på trods af at de følger 
normeret tid. 

Desuden vil der være færre midler, der kan in-
vesteres i forskning, og Danmarks mulighed for 
på nogen måde at gøre sig gældende på verdens-
plan vil forringes. 

I løbet af de næste 10 år skal Københavns Uni-
versitet rykke cirka 35 pladser op for at vi kan nå 
målet om at komme i en international top 10. 
Hvis VKO tror at midlet til at nå dette ambitiøse 
mål, er besparelser, der rammer universiteterne 
med flere milliarder kroner, så er det et udtryk 
for en – trods alt – sjældent set borgerlig inkom-
petence og katastrofekurs, som dybest set bunder 
i ni års uansvarlig finanspolitik, manglende 
bankregulering og en række ufinansierede skat-
telettelser.

SYNSPUNKT

DELTAG I DEBATTEN
Skriv kort og præcist og oplys altid navn, adresse og stilling. Et læserbrev bør være på højst 2.000 enheder 

med mellemrum eller 300 ord. Et synspunkt må ikke overskride 4.000 enheder med mellemrum eller 600 

ord. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte læserbreve.

Debatindlæg indsendes på e-post til uni-avis@adm.ku.dk. 

Deadline: Se kolofonen på side 2 i sektion 2.

Bedre videnskabs- 
formidling med  
nye medier
ELEKTRONISKE MEDIER
Af Sebastian Horst Institut for Naturfagenes  

Didaktik, Københavns Universitet

Københavns Universitet og DPU, Aarhus Univer-
sitet er gået sammen om at opkvalificere formid-
lere til at anvende moderne elektroniske medier i 
forskningsformidlingen. Det skal skabe mere 
spændende og engagerende formidling.

Det er blevet stadig vigtigere for vidensprodu-
cerende institutioner og virksomheder at kunne 
tilpasse sig nye krav til formidling. Man skal kun-
ne kommunikere sin viden og sine budskaber 
bredt via et varierende udbud af medieplatforme 
og være i stand til at vælge den rette form og det 
rette indhold til den rette målgruppe. Og man 
skal kunne inddrage befolkningen ikke blot som 
passive modtagere af viden men også som aktive 
brugere og medproducenter. Det handler i dag 
ikke bare om at producere mere formidling, men 
snarere om at kunne vælge de formidlingsformer 
der er mest effektive i forhold til formålet. 

Det er ikke nemt. Derfor stiller et nyt samar-
bejde mellem Københavns Universitet og DPU 
skarpt på kombinationen af videnskabsformid-
ling og nye elektroniske medier som sociale og 
interaktive hjemmesider, spil og online video. 
Samarbejdet konkretiseres i et efteruddannelses-
kursus for alle, der arbejder med faglig formid-
ling.

Vi ønsker at videnskabsformidlere skal kunne 
bruge de nye muligheder professionelt. Og det 
uanset om de arbejder på universitetet, i private 
organisationer eller i erhvervslivet.

Det handler også om at nutidens forskning må-
ske ofte formidles bedre på andre måder end 
med traditionelle medier som dagbladene og 
trykte magasiner. Forskning præger vores sam-
fund helt utroligt meget, og vi vil i hvert fald ger-
ne bidrage til at lukke op for flere måder at styrke 
forbindelsen mellem forskningsverdenen og den 
almindelige borger.

En professionel forskningskommunikatør kan 
kombinere akademiske analyser med det at pro-
ducere formidlingsprodukter i forskellige typer 
af nye medier og platforme – tilsammen giver det 
en kommunikationsstrategisk kompetence til at 
planlægge og gennemføre professionel formid-
ling som både indeholder et højt niveau af viden 
og benytter de nye muligheder som fx interaktive 
tekster og grafikker, streaming af video og lyd, 
digitale spil, wikis og sociale medier.

Efteruddannelseskurset afholdes første gang i 
efteråret 2010. Kurset er opdelt i fire moduler, og 
hvert modul vil bestå af tre sammenhængende 
dage med undervisning samt praktisk arbejde. 
Der vil være en progression mellem de fire modu-
ler på en sådan måde, at man vil kunne anvende 
det lærte i senere moduler og til sidst være i 
stand til at planlægge og designe integrerede for-
midlingsprodukter. Hver deltager vil ved afslut-
ningen af kurset have produceret formidlingspro-
dukter inden for tv, radio, udstilling, spil, web-
formidling og community platforme.

Læs mere på  
www.ind.ku.dk/videnskabsformidling
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bevilling, hvis ikke forskerne gennemfører forsk-
ning på et etisk og fagligt højt niveau inden for 
den brede tematik, hvortil pengene er givet. Det-
te er nøjagtigt som for statslige midler, hvor fx 
Grundforskningsfonden kan genvurdere en bevil-
ling ud fra lignende hensyn. Der er eksempler på, 
at Grundforskningsfonden ikke har videreført be-
villinger, og KU gennemfører netop i år en tilsva-
rende evaluering af vore egne 'stjerneprogram-
mer'.

I ÅREVIS HAR HUNDREDVIS af forskere ved 
universiteter i hele Norden modtaget bevillinger 
fra Novo Nordisk Fonden. Alle er blevet oplyst 
om disse pågældende seks standarder, og har ik-
ke haft problemer med at efterleve dem. 

Medarbejderne ved det nye KU-center for me-
tabolisme følger ligesom alle andre ansatte på 
Københavns Universitet universitetsloven og øv-
rige retsregler. Universitetets regler om god vi-
denskabelig praksis er nedfældet af det såkaldte 
Praksisudvalg. Her kan tvivlsspørgsmål og klager 
også forelægges. Reglerne fastslår, at forskerne 
er uafhængige og har ytringsfrihed. KU's uafhæn-
gighed af økonomiske, ideologiske og politiske 
interesser er desuden et fundament i KU's strate-
gi Destination 2012. Det følger også af universi-
tetsloven, at forskerne har forskningsfrihed, og 
deres ytringsfrihed er sikret af grundloven.

Det er forskerne, der har bestemt, hvad de vil 
forske i og formuleret en ansøgning til Novo Nor-
disk Fonden. Der er således tale om forsknings-
frihed og penge til langsigtede projekter, lige nøj-
agtig som forskerne gerne vil have det – et så-
kaldt unrestricted grant. KU ejer alle rettigheder 

»Det bedste funda-
ment for den in- 
dividuelle forsknings-
frihed er at beskytte 
den med tid og  
økonomi i form af  
tilstrækkelige basis-
bevillinger.«

»Et samarbejde med 
privat erhvervsliv  
forudsætter ubetinget 
respekt for de del- 
tagende universitets-
forskeres forsknings-
frihed.«

Den tiårige bevilling fra Novo Nordisk Fonden repræsenterer mere forskningsfrihed end mange af de formålsbestemte og  

kortsigtede offentlige forskningspuljer, staten uddeler i disse år, skriver rektor i sit svar til de tre oppositionspolitikere 

til forskning ved det ny center og agter at publi-
cere alle forskningsresultater, hvilket fonden ik-
ke har indflydelse på. Novo Nordisk Fonden øn-
sker ikke og kommer heller ikke til at have nogen 
indflydelse på den daglige ledelse af det nye cen-
ter men bliver løbende orienteret om udviklingen 
af centret.

Fonden giver dermed penge til, at forskerne 
kan udføre fri uafhængig forskning og kan frem-
komme med kritiske resultater, for sådan er 
forskningens natur. Der er ikke tale om begræns-
ninger af forskernes ytringsfrihed. Fondsdonatio-
ner som denne ændrer ikke ved, at forskningen 
organisatorisk og fagligt er underlagt universite-
tets regler, herunder forskningsetiske og regler 
om forskningsfrihed.

JEG KAN IKKE UNDGÅ AT gøre opmærksom 
på, at Folketinget længe har talt for mere privat 
støtte til offentlig forskning, og at Danmark ikke 
må løbes agterud i det internationale forsknings-
kapløb. Politikerne råber nu vagt i gevær over for 
en fuldstændig ubunden grundforskningsbevil-
ling for et område forskerne selv har ansøgt om, 
og hvor KU har alle rettigheder. Den tiårige bevil-
ling fra Novo Nordisk Fonden repræsenterer end-
da mere forskningsfrihed end mange af de for-
målsbestemte og kortsigtede offentlige forsk-
ningspuljer, staten uddeler i disse år. 

Hvis I som ordførere alligevel er bekymret for 
dette, bør I i første omgang overveje, om staten 
selv helt skal omlægge sin egen praksis. Forligs-
partierne er gennem de senere år gået i front 
med at uddele stadigt flere emnebestemte mid-
ler. Her tænker jeg på Det Strategiske Forsk-

ningsråd, Højteknologifonden og så videre Her-
ved lades en del områder, såvel i naturfagene 
som i humaniora og samfundsvidenskaben tilba-
ge med relativt få midler sammenlignet med de 
politisk strategiske fokusområder.

Det er klart, at donationer efter ansøgning vil 
vedrøre områder, der fagligt findes af værdi hos 
dem, der beslutter at give disse. Universitetet har 
på den måde modtaget penge fra fonde i flere 
hundrede år. Og det er fx velkendt, at det er let-
tere at søge midler til neuroforskning end mate-
matik i Lundbeckfonden, mens andre fonde har 
andre fokusområder. Derfor er jeg helt enig med 
jer i, at politikerne kan styrke den frie forskning i 
bredden ved at give universiteterne flere frie ba-
sismidler.

DET BEDSTE FUNDAMENT for den individu-
elle forskningsfrihed er at beskytte den med tid 
og økonomi i form af tilstrækkelige basisbevillin-
ger. Universitetsloven bør også sikre, at forsk-
ningsfrihed indebærer ret til valg af metode og 
videnskabelig publicering. Når det gælder den in-
dividuelle forskningsfrihed, er det Københavns 
Universitet, der har spillet ud med et forslag til i 
loven at tydeliggøre forskernes ret til frit at ud-
vikle, forfølge, publicere og debattere ideer og 
resultater. Men bevillingen fra Novo Nordisk 
Fonden kan næppe være et argument for at æn-
dre reglerne, da forskernes frihed står helt uanta-
stet.

DERFOR MÅ VI SE PÅ, om universitetslovens 
regler om forskningsfrihed og forskningsetik er 
klare nok til at gøre det umuligt for universiteter 
at acceptere vilkår for eksterne bevillinger, som i 
realiteten umuliggør universitetsforskernes 
forskningsfrihed. 

Vi vil med fuld styrke arbejde for at undgå en 
udvikling i forholdet mellem universiteter og 
eksterne bevillingsgivere, hvor det kan gå hen og 
blive et slag mod den frie forskning, Et samarbej-
de med privat erhvervsliv forudsætter ubetinget 
respekt for de deltagende universitetsforskeres 
forskningsfrihed, herunder fri og åben publice-
ring af resultaterne af arbejdet, også når det gæl-
der kritiske resultater i forhold til samarbejdspar-
terne. 

På samme måde må universitetet og de delta-
gende forskere respektere samarbejdspartnerens 
ønsker om en eventuel kommerciel udnyttelse af 
resultaterne, som kan forsinke, men aldrig hin-
dre den åbne publicering af resultaterne. 

NATURLIGVIS MÅ VI KRÆVE, at de ressour-
cer, samfundet stiller til rådighed for uddannel-
ses- og forskningsaktiviteter anvendes bedst mu-
ligt i forhold til det overordnede formål: videre-

udvikling og formidling af den samlede sam-
fundsmæssige vidensbase på højest mulige vi-
denskabelige niveau. 

Universiteterne og universitetsforskerne bør 
indgå i et samarbejde med det omkringliggende 
samfund i form af private virksomheder, offentli-
ge myndigheder, fagforeninger, miljø- og klima-
bevægelser og andre folkelige organisationer. 
Men det er vigtigt, at de også har den nødvendi-
ge frihed til at udforske problemstillinger, hvis 
relevans måske først viser sig om en generation 
eller to. 

Videnskabshistorien giver et utal af eksempler 
på, at de virkelig gennembrydende opdagelser 
netop er sket på baggrund af den frie forskning 
og ikke på baggrund af kortsigtede politiske øn-
sker om løsningsforslag til aktuelle problemer. 

VI SKAL SIKRE FORSKERNES FRIHED og ret 
til fri og uafhængig forskning. Det gøres ved at 
forskerne sikres medindflydelse. 

De ansatte universitetsforskere (og de stude-
rende) skal tildeles en afgørende indflydelse på 
væsentlige beslutninger om forsknings- og ud-
dannelsesmæssige prioriteringer for at sikre, at 
universiteterne kan leve op til deres formål og for 

at beskytte dem mod eventuelle skævvridende 
pres udefra. Vi mener, det er vigtigt, at universi-
tetsloven sikrer forskerne individuel akademisk 
frihed til at forske i selvvalgte emner og til selv at 
beslutte metode og publicering.

Vi anbefaler derfor til dem, der aktuelt for-
handler revision af universitetsloven (regerin-
gen, DF og S), at den får nogle grundlæggende 
lovfæstede bestemmelser, der sikrer, at universi-
teterne tilvejebringer viden til hele samfundet, 
og at universiteterne har autonomi i alle akade-
miske spørgsmål. 

Den individuelle forskningsfrihed beskyttes 
med tid og økonomi (i form af tilstrækkelige ba-
sisbevillinger), og bestemmelserne skal også sik-
re, at forskningsfrihed indebærer ret til valg af 
metode og videnskabelig publicering. Det skal 
være det bærende styringsprincip, at universi-
tetsledelse bygger på inddragelse af relevante 
personalegrupper og studerende i styrende orga-
ner med bestemmende indflydelse. 
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FAGMILJØVURDERING

Af lektor i etik og religionsfilo- 

sofi, dr.theol. Carsten Pallesen, 

Afdeling for Systematisk Teologi

I april i år fik tre lektorer ved fagmiljø for pæda-
gogisk filosofi, Danmarks Pædagogiske Universi-
tetsskole (DPU), Aarhus Universitet, varsling om 
fyring. Ledelsen har først forsøgt at nedlægge ud-
dannelsen, men det er ikke lykkedes. Man har så 
varslet fyring af tre af de forskere, der bærer ud-
dannelsen. I begrundelsen for fyringsvarslet blev 
der henvist både til økonomi og til faglig rele-
vans. 

I deres svar på en protesterklæring har deka-
nen og samtlige institutledere imidlertid alene 
anført den økonomiske begrundelse, men helt 
fortiet relevansargumentet (Information den 20. 
maj). De tre filosoffer er alle akademisk vel meri-
terede og har varetaget deres opgaver upåklage-
ligt, og ingen målinger viser, at netop disse tre bi-
drager mindre end andre til indtjeningen. 

I skrivende stund pågår en høring, der forhå-
bentlig vil bringe ledelsen på andre tanker. Peter 
Kemp har i sin kronik Justitsmordet på DPU (i In-
formation den 14. maj) givet en redegørelse for 
sagen, som også tages op i Weekendavisen den 
21. maj. 

Næsten samtidigt indløb nyheden om, at ledel-
sen ved Middlesex University, London, havde be-
sluttet at nedlægge en af Englands højst range-
rende afdelinger for filosofi med speciale i mo-
derne europæisk filosofi efter Kant. Her har i en 
årrække foregået en unik og frugtbar udveksling 
mellem engelsksproget og fransk- og tysksproget 
filosofi. 

Miljøet har bidraget til at åbne filosofien imod 
andre discipliner og for en bredere kulturel of-
fentlighed. Det fremgår af debatten i Times og 
Guardian, hvor prominente navne som J. Butler, 
P.Sloterdijk, A. Badiou og S. Žižek har under-
skrevet en erklæring, der under titlen 'Middlesex 
think again!' opfordrer ledelsen til at tænke sig 
om en ekstra gang. 

I England har der for nylig været andre eksem-
pler på forsøg på at lukke filosofiske afdelinger, 
Liverpool og King's College i London, men her 
har ledelsen måttet bøje sig for protester.

Jagten på verdensklasse
Hvis hverken faglig meritering eller lønsomhed 
ser ud til at være tilstrækkelige argumenter for et 
fagmiljøs berettigelse, kan man formode, at det 
egentlige motiv er at ’brande’ organisationen. 

Ved at kanalisere flere ressourcer ind i speci-
fikke områder vil man søge at styrke den interna-
tionale ranking. Strategien kan friste ambitiøse 
universiteter til at skille sig af med sårbare områ-
der for på andre områder bedre at kunne stræbe 
efter 'verdensklasse'. Men hvis universitetet ensi-
digt satser på at styrke det, der antages at være 
dets stærkeste områder, kan det ende med at bli-
ve dets svaghed.

Det svarer til, at en bodybuilder, der kun dyr-
ker musklerne i overarmen, risikerer fiber-
sprængninger i andre kropsdele. Eller med et ma-
kabert eksempel fra det biovidenskabelige områ-
de, en af universitetets virkelig store muskler, 
hvor man i Danmark har fremavlet en so, der er i 
stand til at føde rekord mange grise per kuld, 
men uden at soen samtidig har fået patter nok til 
at die dem. 

Styrelsesloven er, som mange har påpeget, et 
eklatant brud med universitetets iboende idé om 
selvstyre til fordel for ledelsesprincipper, der 
kendes fra erhvervslivet og sportsklubber som 
AGF eller FCK. I erhvervslivet er der dog den 
økonomiske rationalitet, som aktionærer og be-
styrelser repræsenterer over for direktionen. 

I universitetssammenhæng argumenteres ud 
fra et mere eller mindre imaginært økonomisk 
nytteprincip, der tildækker, at forskningens ind-
flydelse og værdi ikke kan måles på samme måde 
som en fodboldklub, og at markedsideen her er 
en temmelig luftig størrelse.

Akademisk kreditvurdering
Udviklingen på det forskningspolitiske og univer-
sitære område viser paralleller til strukturæn-
dringer på andre felter, som det ses af debatten 

VIDENSKABET

Filosofiske fagmiljøer: 
organer uden legemer 

Når universitetsloven samler al magt på ganske få hænder, har det konsekvenser 
for sårbare fag. Hvad der måske vindes i brandingværdi og tiltrækningskraft,  
taber institutionerne i forskningsfrihed og autonomi

»Hvis universitetet 
ensidigt satser på  
at styrke det, der  
antages at være dets 
stærkeste områder, 
kan det ende med at 
blive dets svaghed«

om offentlige og private skoler, sygehuse og me-
dier.

Såkaldte ’privatiseringer’ foregår typisk gen-
nem undertiden særdeles rundhåndede omdiri-
geringer af offentlige midler. Der tegner sig et 
mønster, hvor mange midlertidige projekter ud-
gør en stadig strøm af hektisk fornyelse, mens de 
klassiske faglige moderskibe, humaniora og na-
turvidenskab samt professionsuddannelserne, 
medicin, jura og teologi, fremstår som forsømte 
kommunale skolebygninger eller andenrangs of-
fentlige hospitaler. 

Det politiske spørgsmål er, hvor langt vi ønsker 
at gå i retning af en situation, som Žižek beskri-
ver med metaforen ’organer uden legemer’, der 
er en omvending af G. Deleuze og F. Guatarris 
’legemer uden organer’. Filosofisk og politisk set 
er visionen om organer uden legemer en ophæ-
velse af personens såvel som institutionens frihed 
og autonomi, som allerede Kant og Hegel påpe-
gede i deres kritik af en liberalisme uden frihed. 
Staten er garanten for friheden (og bankerne), 
og uden denne regulering antager friheden tota-
litære træk, eksempelvis i kravet om retten til at 
foretage og handle med personlige kreditvurde-
ringer, nærmest før personen er født. 

Historiske symbioser 
Tendensen til at eksilere fagområdet filosofi og 
til at nedtone den filosofiske dimension i både 
humaniora og naturvidenskab til fordel for vi-
denskabsteori er symptomatisk for forsøgene på 
at brande universitet. Selve det universelle i nav-
net 'universitet' fragmenteres i en uoverskuelig 
mængde partikulære tilvalg.

 Universitetets autonomi-idé har flere forløbe-
re i historien, én af disse var Platons Akademi og 
Aristoteles' Lyceion. I indledningen til sin metafy-
sik skriver Aristoteles, at først med de ægyptiske 
præster havde et samfund vundet tilstrækkelig 
uafhængighed af nyttehensyn til, at det kunne til-
lade sig at udvikle matematik og geometri uden 
hensyn til bygning af pyramider eller vandingssy-
stemer. 

Tilsvarende mente Aristoteles, at det antikke 
Grækenland var i en økonomisk position til at 
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ord som Europæisk islamologi, Subjektivitets-
forskning, Studier i kulturel erindring, Naturalis-
me og kristen semantik.

Om den traditionelle symbiose mellem teologi 
og filosofi, siger Nietzsche, at filosofien knap nok 
endnu har fundet sine egne ben i forhold til teo-
logien. Det er i dens »ledebånd, at filosofien 
overhovedet har lært at tage sine første store og 
små skridt på jorden – ak endnu så ubehjælp-
somt, endnu med så sure miner og sådan lige på 
nippet til at falde forover på maven, denne lille 
ængstelige, forkælede, krumbenede klodsmajor!«  

Erfaringen med filosofi i en teologisk kontekst 

on mellem viden, tro og tænkning. Hverken teo-
logi, filosofi eller videnskaberne er hver for sig 
blevet mindre, tværtimod har de alle undergået 
stigende grader af specialisering. 

Filosofiens forskellige værtskaber
Mit eget fag, teologi, består af tre fag: bibelsk ek-
segese, kirkehistorie og systematisk teologi, og er 
således et universitet en miniature. I de senere år 
har Det Teologiske Fakultet i kraft af sin indre di-
versitet og sin særlige mangel på selvtilpasning, 
vist sig at kunne huse en række forskellige centre 
og grundforsknings-fondsbevillinger under stik-

kunne tillade sig at have en metafysik. Begge de-
le viste sig at være et brand i 'verdensklasse', der 
ikke kan købes for penge. Senere gav kirken og 
klostrene mulighed for at dyrke lærde studier, 
udvikle teologi, filosofi og tidlige former for na-
turvidenskab. 

Tro og viden levede i en form for fredelig sam-
eksistens i middelalderen, med Reformationen 
blev de skilt ad, men netop ikke som et tab, men 
som en konsekvens af Luthers lære. Med den na-
turvidenskabelige revolution kom atter nye om-
møbleringer til. Universitetshistorien kan således 
betragtes som et fortløbende afkald på integrati-

er en sameksistens, der har undergået overra-
skende transformationer fra Augustin og Thomas 
til Kierkegaard og Nietzsche, og er formentlig ik-
ke et afsluttet kapitel i universitetets historie. Fi-
losofien lever under forskellige værtskaber og 
har ikke altid været lige velkommen i hverken 
naturvidenskaben, teologien, hos staten eller kir-
ken. 

Et andet eksempel på værtskab er Copenhagen 
Business School, der huser en imponerende afde-
ling for Ledelse, Politik og Filosofi. Det Teologi-
ske Fakultet ved Københavns Universitet er ét af 
de sidste større flagskibe i Europa. Her har studi-
et en markant filosofisk profil ikke kun i kraft af 
arven fra Kierkegaard, men primært gennem for-
bindelsen til Center for Subjektivitetsforskning, 
som er et vellykket eksempel på faglig vekselvirk-
ning mellem organer og legemer, larver og pup-
per. 

Generøse værtskaber for sårbare områder kræ-
ver antagelig en institutionel inerti, et volumen, 
som KU hidtil har vist sig at have over for faget 
teologi. 

Moderskibe og destroyere
De ledelsesstrategier, der for tiden er i vælten, 
levner ikke blik for historiske sammenhænges be-
tydning for nytænkning. Institutionelle 'kroppe' 
som for eksempel staten, universitetet, folkesko-
len, kirken eller Danmarks Radio bør ikke være 
en sovepude, men stabiliserende instanser, der 
sikrer den kontinuitet, som fordybelse og forsk-
ning kræver. Der bør være en balance mellem de 
store moderskibe og de hurtiggående destroyere. 

Den lektie lærte kommunisten Asger Jorn den 
tidligere professor ved billedhuggerskolen, cand.
theol. Hein Heinsen, da han og de andre unge 
professorer i 1968 ville nedlægge akademiet. 
Jorn skrev et rasende brev til Heinsen om, at han 
sgu bare havde at blive på sin post og opretholde 
den gamle borgerlige institution, ellers ville de 
frie kunstnere som Jorn selv ikke have en mur at 
spille deres bold op ad. 

'Aarhus, think again!'

P
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HALSLØS GERNING – Meta-

foren om organer uden legemer 

beskriver en ophævelse af perso-

nens såvel som institutionens fri-

hed og autonomi, som allerede 

Kant og Hegel påpegede i deres 

kritik af en liberalisme uden fri-

hed.
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KALENDER

7. juni  8. juni 

Videnskab på nettet 
INTRODAG – Hør, hvordan du får dit tidsskrift 

online. En række eksperter præsenterer forskel-

lige typer af it-platforme

Tid: 7/6 kl. 14.00-16.30

Sted: Panum Instituttet, Blegdams vej 3B,  

lok. 31.01.4a 

Arr.: Foreningen af Danske Videnskabs- 

redaktører, tilmelding på  

www.videnssamfundet.dk/a.aspx?ItemId=96

Opdagelsen af kernespaltning – om 
tværfagligt samarbejde og fælles viden
FOREDRAG – Af lektor, institutleder Hanne Andersen, Institut for 

Videnskabsstudier, Aarhus Universitet

Tid: 8/6 kl. 17.00. Kaffe, te og frugt i lokale 4.4.19 fra kl. 16.30 

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, Universitetsparken 5

Arr.: Videnskabshistorisk Selskab, www.math.ku.dk/videnskabs- 

historie

Samarbejde, gruppedannelse og tværfaglighed er nogle af de egen-

skaber, der kaldes på i den naturvidenskabelige forskning. Men hvad 

er det for komplicerede samspil af tillid, vidensudveksling, og fælles 

indsigt, forpligtelse og ansvar, som forskningen bygger på, når for-

skere arbejder sammen? Dette er nogle af de spørgsmål, som viden-

skabsteorien inden for de senere år er begyndt at fokusere på. Fore-

draget vil stille skarpt på et meget kendt samarbejde, nemlig Meit-

ner, Hahn og Strassmanns samarbejde om frembringelse af transura-

ner og opdagelsen af kernespaltning. Ved at se på denne og konkur-

rerende gruppers arbejde med udforskningen af induceret radioakti-

vitet vil foredraget prøve at belyse nogle af videnskabsteoriens analy-

ser af den rolle som tillid, fælles forpligtelse og fælles viden spiller i 

forskningsprocessen.

Bolig søges

København
Voksen, kvinnelig psykologistu-

dent søker møblert værelse (evt. 

liten leilighet) i nærheten av 

Kommunehospitalet, fortrinnsvis 

Nørrebro, Østerbro eller Frede-

riksberg, i perioden 1/9-15/12-10. 

Leie max. 3.500 per mnd. Jeg er 

rolig, ikke-røyker, har ordens-

sans, kommer til å pendle en del. 

Boligen kan evt. besiktiges etter 

10. juni.  

Kontakt: Torill S. Linnerud på  

e-mail: t-linn@online.no.

København/Frederiksberg
3-4 vær. søges til leje/fremleje pr. 

1/9. Ikke-møbleret. 

Husleje: Maks. 10.000 kr. pr. md. 

Evt. bytte med billig 3 vær. i 

 Århus C tæt på uni. 

Lejere: Omgængeligt akademi-

kerægtepar (postdoc/ph.d.-stud.) 

uden dårlige vaner.

Kontakt: Jens Lohfert Jørgensen, 

e-mail: littjlj@hum.au.dk,  

tlf.  8617 9747 el. 4097 7247.

Boliger udlejes

Copenhagen/Dyssegård
Period: from 1/8-10 for 1-3 years. 

Size: 97 sqm. Refurbished.  

4 rooms, 2 bathrooms. 

Equipment: Fully fitted kitchen + 

washer/dryer, cable TV, ward-

robes, small garden/patio. 

Rent: 9800 kr. Excl. heat, electri-

city and water. Deposit 3 months 

rent + 1 months prepaid rent. 

Tenant: Professionals, non-smo-

ker, no pets.

Contact: Birgitte Søhoel, e-mail: 

birgitte_olsen@hotmail.com,  

tel. 2463 4032.

BOLIGER Copenhagen
2 room flat near public transport 

and shops for rent. For interna-

tional PhD or so. One bedroom 

and one living room. Kitchen 

and bath with tub. Fully furnish-

ed. Two sunny balconies and a 

lift. Nice and light. All applian-

ces. Centrally located. Duration 1 

to 3 years. Monthly rent 8.000 kr. 

plus consumption. From Septem-

ber 1st 2010.

Contact: Nikolaj Sølberg, e-mail: 

rasmussoelberg@hotmail.com, 

tlf. 2287 8774.

Østerbro
Period: September 1st 2010 until 

March 1st 2011. 

Size: 2 bedrooms, kitchen, living 

room, 100 sqm. Fully furnished 

apartment incl. washer, dryer, 

dishwasher, TV, Internet, 2 bal-

conies & piano. 3 min. walk to  

S-train, cafés, shops, fitness club, 

main city park. 

Rent: 12.000 kr. all incl. 

Deposit: 24.000 kr. 

Tenant: E.g. guest researcher  

w. family, non-smoker.

Kontakt: Pernille Herzberg,  

e-mail: pernille@herzberg.dk,  

tlf. 5162 2738.

Amager, house
Period: 1/8-10 - 15/1-11. 

Size: 112 sqm. - 3 bedrooms. 

Equipment: Fully or partly furnis-

hed incl. all equipment.

Rent: 10.000 per month, excl. 

heat and electricity. 

Deposit: 2 months of rent. 

Web: kongelundsvej.blogspot.

com. 

Contact: E-mail: marie.elkjaer@

gmail.com.

Kollegier

Regensen
I løbet af sommeren og efteråret 

2010 bliver et antal kollegievæ-

relser ledige for studerende ved 

KU el. DTU der har taget eksami-

ner svarende til 2 års normeret 

studietid med mindst 7 i gen-

nemsnit efter den nye karakter-

skala. Særlige optagelsesberet-

tigede er grønlændere og færin-

ger der kan tildeles regensplads 

direkte efter bestået studenter-

eksamen. Ved bedømmelsen af 

ansøgningen lægges særlig vægt 

på ansøgerens sociale og økono-

miske forhold. Kollegiet ligger i 

Indre by og har plads til 100 stu-

derende. Hunde og katte er ikke 

tilladt. Huslejen er 1.400 kr. pr. 

md. inkl. telefonabonnement 

samt 75 kr. pr. md. til div. fælles-

udgifter. Ansøgningsskemaet 

kan udfyldes og printes ud fra 

http://studier.ku.dk/Studieliv/ 

Bolig/. Ansøgningsskemaet ind-

sendes/afleveres til Vejledning & 

Optagelse, Fiolstræde 1, 1171 

København K.

Yderligere oplysninger: Se  

www.regensen.dk el. kontakt 

Regensens Klokkere på e-mail: 

klokker@regensen.dk.

Ansøgningsfrist: 1/7-10.   

TAP-stillinger

Områdeleder
Science Fakultetssekretariat sø-

ger områdeleder med ledelseser-

faring. Arbejdsopgaverne er pri-

mært ansvaret for Studienævns-

området og områdets opgaveløs-

ning.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 8/6-10.

Instruktorer

Matematik
Under forudsætning af fornøden  

bevilling opslås herved et antal 

studenterinstruktorater ved kur-

serne til efterårets undervisning. 

Herunder blok 1: Alg2, Alg3, 

AlgTop, An2, Dis, DiMS, FunkAn, 

KomAn, Liv1, LivStok, MatIntro, 

MakØk2, NumIntro, OK, PDL, 

SS2, Sand3, SkadeStok, StatØ2, 

ØkIntro; og blok 2: DifFun, 

ElmTal, FinKont, Geom2, Ho-

mAlg, LinAlg, MatFys, MatStat-

Bio, MakØk1, MI, MikØk2, Stat-

BK, Stok, SS, Sand4, StatBI/E, Top, 

UvMat. Nærmere oplysninger fås 

hos Studiesekretæren, 04.1.03, 

tlf. 3532 0723. Ansøgningsskema 

findes på  

www.math.ku.dk/om/jobs/.

Ansøgningsfrist: 10/6 kl. 13.00.

Postdoc-stipendier

Biovidenskab

Molecular plant physiology 
Department of Basic Sciences 

and Environment wishes to ap-

point a postdoc for two years  

within a project titled ‘How can 

glyphosate stimulate plant 

growth? Studying changes in ge-

ne-expression in glyphosate ex-

posed plants’ from 1 September 

2010 or as soon as possible the-

reafter. The postdoc will be part 

of a team with two PhD students 

where one studies changes in 

photosynthesis and carbon allo-

cation patterns in response to 

low glyphosate doses while the 

other studies glyphosate uptake, 

allocation and metabolisation.

Full announcement: Applications 

cannot be based on this extract. 

See http://employment.ku.dk.

Application deadline: 1 August 

2010 at 12.00 noon. 

Ph.d.-stipendier

Teologi

Søren Kierkegaard Research 
Centre
On the occasion of the 200 year 

anniversary of Søren Kierkega-

ard, three PhD scholarships are 

available for a period of three 

years from 1 January 2011. The 

Ministerial Order on PhD degrees 

and other relevant documents 

are available on www.teol.ku.dk/

english/research/phd_program-

me/. Questions relating to this 

posting may be directed to Niels 

Christian Tolvang-Nielsen on tel. 

3532 3605, e-mail to Pia Søltoft 

at ps@sk.ku.dk.

Application deadline: 2 August 

2010.

Humaniora

Ph.d.-skolen 
Det Humanistiske Fakultet på 

Københavns Universitet indkal-

der ansøgninger til 19 ph.d.-sti- 

pendier til besættelse pr. 1/2-11. 

Der kan søges stipendium inden 

for fagområder og temaer rela-

teret til ét eller flere af følgende 

forskeruddannelsesprogrammer: 

Arkæologi, Etnologi, Græsk & 

Latin, og Historie. Filosofi. Kul-

turstudier, Litteratur og Kunst-

fag. Medier og Kommunikation. 

Sprogvidenskab. Transnationale 

Studier og Migration. Tværkultu-

relle og Regionale Studier. Ud-

dannelsesforskning.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se phd.hum.ku.dk/

Blivph.d./stipendieopslag/.

Ansøgningsfrist: 17/8-10 kl. 

12.00.

Udgivelsen af Ludvig Hol-
bergs Samlede Skrifter 
Tre ph.d.-stipendier med tilknyt-

ning til udgivelsen genopslås. 1) 

en lærdomshistorisk undersøgel-

se af Holbergs Heltehistorier (fra 

1739) 2) en teaterhistorisk un-

dersøgelse af et antal af de tidli-

ge komedier, som Holberg skrev 

efter at teatret i Lille Grønnega-

de var åbnet 3) en oversættel-

ses-, virknings- og receptionshi-

storisk undersøgelse af Niels 

Klims underjordiske rejse fra 

1741.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se phd.hum.ku.dk/

Blivph.d./stipendieopslag/hol-

berggenopslag/.

Ansøgningsfrist: 17/8-10. 

Biovidenskab

Soil Fertility and Plant 
 Nutrition
Department of Agriculture and 

Ecology wishes to appoint a PhD 

fellow in Manure treatment and 

upgrading to fertilizer and soil 

amendment products for plant 

nutrition from 1 August 2010 (or 

as soon as possible thereafter) 

and 3 years on. The work will 

consist mainly of duties in con-

nection with research and de-

velopment regarding animal ma-

nure and organic waste utilisati-

STILLINGER
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16. juni  17. juni  18. juni  29. juni – 10. sept.

Magtfordelingslærens fallit og 
den blandede forfatning som 
alternativ model
AFSKEDSFORELÆSNING – Af Mogens Herman 

Hansen

Tid: 16/6 kl. 15.00-16.30

Sted: KUA, se hjemmeside

Arr.: Saxo Instituttet, www.saxo.ku.dk

Gods and Politics
INTERNATIONAL ATHEIST CONFERENCE – Fra 

KU deltager bl.a. lektor i religionshistorie Mikael 

Rothstein og lektor i geologi Jens Morten Han-

sen. Udover akademikere deltager også menne-

skerettighedsforkæmpere Taslima Nasrin og Roy 

Brown. James Randi, der er verdenskendt for at 

kæmpe imod pseudovidenskab og overtro, er 

også på programmet

Tid: 18-20/6

Sted: Den Sorte Diamant

Arr.: Se http://atheistconvention.eu/

The International Flax 
Network
WORKSHOP – Interdisciplinary research on the 

evolution and cultural history of the useful 

plant flax (Linum usitatissimum L.) – a resource 

for food and textiles since 8000 years

Tid: 29-30/6

Sted: KUA

Arr.: Se www.cms.ku.dk/hum-sites/saxo-sites/

projekter/flax. Kontakt Dr. Sabine Karg, e-mail:  

karg@hum.ku.dk for yderligere info

Idrætsdag
SCIENCE – Idræts- og testningsdag for alle 

fakultetets ansatte og studerende

Tid: 10/9 kl. 12.30–16.30

Sted: Se hjemmesiden

Arr.: Det Naturvidenskabelige Fakultet,  

www.science.ku.dk/idraetsdag.

on within the research group of 

Soil Fertility and Plant Nutrition.

Full announcement: Applications 

cannot be based on this extract. 

See http://employment.ku.dk.

Application deadline: 17 June 

2010 at 12.00 noon.

Plant physiology
Department of Basic Sciences 

and Environment wishes to ap-

point a PhD fellow within a pro-

ject titled ’How can glyphosate 

stimulate plant growth? The ef-

fect of low dose glyphosate on 

photosynthesis and carbon allo-

cation’ from 1 August 2010 to 30 

September 2013. The PhD will be 

part of a team working on the 

goal of understanding how glyp-

hosate can stimulate plant 

growth. It includes another PhD 

studying glyphosate uptake, al-

location and metabolisation and 

a postdoc investigating changes 

in gene expression in response to 

low glyphosate doses. 

Full announcement: Applications 

cannot be based on this extract. 

See http://employment.ku.dk.

Application deadline: 1 July 2010 

at 12.00 noon.

Disputatsforsvar

Sundhedsvidenskab

Lars Peter Kammersgaard
Titel: Survival after stroke. Risk 

factors and determinants in the 

Copenhagen Stroke Study.

Tid: 9/6-10, kl. 14.00.

Sted: Medicinsk Museion, Bred-

gade.

Officielle opponenter: Professor 

Bo Norrving, professor Derk

Krieger og professor Rigmor 

 Højland Jensen (formand).

Opponenter ex auditorio:  

Kan henvende sig til forsvars-

leder professor Flemming Fryd 

Johansen på e-mail

flemming.johansen@bric.ku.dk.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til lars.peter.kammers-

gaard@hvh.regionh.dk. Indstillin-

gen kan købes ved skriftlig hen-

vendelse til Fakultetskontoret.

Mikkel Vass
Titel: Prevention of functional 

decline in older people – The 

 Danish randomised intervention 

trial on preventive home visits.

Tid: 10/6-10, kl. 13.00.

Sted: Teatermuseet, Christians-

borg Ridebane 18.

Officielle opponenter: Professor 

Jørgen Lous, professor Thomas

Gill og professor Finn Diderich-

sen (formand).

Opponenter ex auditorio: Kan 

henvende sig til forsvarsleder

klinisk professor Bente Klarlund 

Pedersen på e-mail bente.klar-

lund.pedersen@rh.regionh.dk.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til m.vass@dadlnet.dk el.  

tlf. 4075 1128. Indstillingen kan 

købes ved skriftlig henvendelse 

til Fakultetskontoret.

Søren Ziebe
Titel: Early markers of human 

embryo competence in assisted 

reproduction.

Tid: 11/6-10, kl. 10.00.

Sted: Rigshospitalet, Auditorium 

93, Juliane Maries Vej 20-22.

Officielle opponenter: Labora-

tory Director, PhD Julius

Hreinsson, Professorial Fellow 

Geraldine Hartshorne og profes-

sor Sven O. Skouby (formand).

Opponenter ex auditorio: Kan 

henvende sig til forsvarsleder

klinisk professor Ann Tabor på  

e-mail: ann.tabor@rh.regionh.dk.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til soeren.ziebe@rh.regi-

onh.dk. Indstillingen kan købes 

ved skriftlig henvendelse til

Fakultetskontoret.

Ph.d.-forsvar

Jura 

Linda Kjær Minke
Titel: Fængslets indre liv – med 

særlig fokus på fængselskultur 

og prisonisering blandt indsatte.

Tid: 11/6-10, kl. 10.00.

Sted: Anneks A, Studiegården, 

Studiestræde 6.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til phd@jur.ku.dk.  

Sundhedsvidenskab 

Frederik Banch Clausen 
Titel: Noninvasive prenatal de-

termination of fetal RhD in RhD 

negative women.

Tid: 4/6-10, kl. 14.00.

Sted: Auditorium 2, Rigshospita-

let.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til frederik.banch.clausen@

rh.dk. 

Marin Strøm 
Titel: Diet and physical activity 

during pregnancy and women's 

health.

Tid: 4/6-10, kl. 14.00.

Sted: Foredragssalen, bygn. 43, 

Serum Instituttet. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til MRM@ssi.dk. 

 

Bo Hjorth Bentzen
Titel: Pharmacological modula-

tion of cardiac potassium chan-

nels.

Tid: 4/6-10, kl. 14.00.

Sted: Dam auditoriet, Panum 

 Instituttet, Blegdamsvej 3B. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til bobe@sund.ku.dk.

Marie Frimodt-Møller 
Titel: Pulse-wave velocity, pulse-

wave morphology and dual 

blockade of the renin-angioten-

sin system in chronic kidney di-

sease.

Tid: 4/6-10, kl. 14.00.

Sted: Lille Auditorium, Herlev 

Hospital, Herlev Ringvej 75. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til mariefm@dadlnet.dk.

Haseem Ashrat
Titel: Screening for Lung Cancer 

with low dose CT – Presentation 

of Design, Nodules and Smoking 

behaviour.

Tid: 9/6-10, kl. 14.00.

Sted: Gentofte Hospital, det 

 store auditorium.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til haseem.ashraf@gmail.

com.

Alex Hørby Christensen 
Titel: Genetic Aspects of  

Arrythmogenic Right Ventricular 

Car diomyopathy.

Tid: 11/6-10, kl. 11.00.

Sted: Auditoriet, afsnit 2142, 

Hjertemedicinsk afdeling, 

 Rigshospitalet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til alexhc@dadlnet.dk.

FORSVAR Nathalie Ines Rieben
Titel: Development of glutamate 

biosensors using the ionotropic 

glutamate receptor AMPA 

GluR2.

Tid: 11/6-10, kl. 13.30.

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, 

 Universitetsparken 5.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til rieben@nano.ku.dk. 

Josefine Friberg 
Titel: The role of the IKKß/NFkB 

pathway in ß-cell failure and ty-

pe 2 diabetes development – A 

radical approach.

Tid: 11/6-10, kl. 14.00.

Sted: Auditorium 2, Novo 

 Nordisk A7S, Novo Nordisk Park.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til frib@hagedorn.dk. 

Lise Aksglæde
Titel: Secular Changes in Pubertal 

Development – The Copenhagen 

Puberty.

Tid: 11/6-10, kl. 14.00.

Sted: Auditorium 1, Rigshospita-

let.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til lise.aksglaede@rh.regi-

onh.dk.

Jane Nautrup Østergaard
Titel: Effects of weight loss, waist 

and hip circumference, alcohol 

intake, and smoking habits on 

all-cause morality.

Tid: 14/6-10, kl. 14.00.

Sted: Statens Institut for Folke-

sundhedsvidenskab.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til jpe@si-folkesundhed.dk. 

Sigurdur Tor Sigurdsson 
Titel: The Renin-Angiotensin 

 System and Autoregulation of 

Cerebral Blood Flow.

Tid: 14/6-10, kl. 14.00.

Sted: Main Auditorium, Herlev 

Hospital.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til sigurdsson@dadlnet.dk.

Trine Welløw Boesgaard 
Titel: Genetic aspects of type 2 

diabetes, monogenic forms of 

diabetes and traits of insulin 

 release and insuline sensitivity.

Tid: 15/6-10, kl. 12.30.

Sted: Auditoriet, Hagedorn 

 Research Institute, NSK, Niels 

Steensens Vej 6. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til tweb@hagedorn.dk. 

Birgit Marie Nielsen 
Titel: Dairy products and meta-

bolic risk factors among children 

and adolescents.

Tid: 17/6-10, kl. 14.00.

Sted: Center for Sundhed og 

Samfund, rum 2.0.63, Øster Fari-

magsgade 5. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til bn@ipm.hosp.dk. 

Mads Hornum 
Titel: New onset diabetes melli-

tus and vascular changes after 

kidney transplantation.

Tid: 17/6-10, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Auditorium 

2. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til mads.hornum@gmail.

com.

Cathrine Lau
Titel: Dietary patterns, lifestyle 

intervention and change in 

 plasma glucose concentration.

Tid: 18/6-10, kl. 12.00.

Sted: Hagedorn Research Insti-

tute, Niels Steensensvej 4, Audi-

toriet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til cala@steno.dk. 

Caroline Ewertsen
Titel: Image fusion between 

ultra sonography and CT, MRI or 

PET/CT for biopsy guidance or 

inter vention.

Tid: 18/6-10, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Auditorium 

93.

Status, udvikling og 
udfordringer i 
piratbekæmpelsen ud  
for Afrikas Horn
KONFERENCE – Med deltagelse fra bl.a. Danmarks 

Rederi forening, Søværnets Operative Kommando, 

Forsvarets Efterretningstjeneste og Udenrigs-

ministeriet 

Tid: 17/6 kl. 9.00-13.00. Tilmelding til Nini Jensen 

på nn@ifs.ku.dk senest 14/6

Sted: Kastellet, Bageriet, Søndre Magasin

Arr.: Lars Bangert Struwe, Center for Militære Stu-

dier
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Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til caroline.ewertsen@dadl-

net.dk.

Klaus Skaalum Lassen
Titel: Development and use of 

analytical tools for tyrosine sulfa-

tion. Redirection of a nonspecific 

antibody against sulphated tyro-

sine through in vitro evolution.

Tid: 21/6-10, kl. 13.00.

Sted: Foredragssalen, Statens 

 Serum Institut.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til klsl@novozymes.com. 

Kristina Rue Nielsen 
Titel: Studies on Radionuclide 

Imaging and Contrast Ultrasound 

for Sentinel Node Detection in 

Breast Cancer and Melanoma.

Tid: 21/6-10, kl. 14.30.

Sted: Auditorium 93, Rigshospi-

talet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til mariekristinanielsen@

hotmail.com. 

David Møbjerg Kristensen 
Titel: The Origin of Testicular 

Dysgenesis and Non-invasive 

 Detection of CIS testis: Hitting 

TDS.

Tid: 24/6-10, kl. 14.00.

Sted: Auditorium 2, Rigshospita-

let.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til david@moebjerg.com. 

Nina Roswall
Titel: Micronutrient consumption 

and cancer risk – effects of diet 

and supplements.

Tid: 24/6-10, kl. 14.30.

Sted: Kræftens Bekæmpelse, 

Kantinen, Strandboulevarden 49.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til roswall@cancer.dk.

Jens Richardt Jepsen 
Titel: The development of intelli-

gence and specific cognitive 

functions in first-episode, early-

onset schizophrenia patients.

Tid: 24/6-10, kl. 15.00.

Sted: Henrik Dam Auditoriet, 

 Panum Instituttet. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til jens.richardt@adr.dk. 

Cathrine Jespersgaard
Titel: Methodology in screening 

for genetic variants – analysis of 

SNPs and CNVs in Inflammatory 

Bowel disease.

Tid: 25/6-10, kl. 13.00.

Sted: Foredragssalen, bygning 

42, Statens Serum Institut.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til cej@ssi.dk. 

 

Niels Thue Olsen
Titel: Advanced Echocardio-

graphy for the Detection of Left 

Ventricular Dysfunction in Chro-

nic Aortic Regurgitation.

Tid: 25/6-10, kl. 14.00.

Sted: Store Auditorium, Gentofte 

Hospital.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til thueolsen@post.tele.dk.

Jesper Petersen
Titel: Inexpensive DNA Microar-

ray Application for Screening of 

beta-Globin gene Mutations in 

Low-Resources Settings.

Tid: 25/6-10, kl. 14.00.

Sted: Lille auditorium, Herlev 

 Hospital, Herlev Ringvej 75.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til jespet02@heh.regionh.

dk. 

 

Karen Bonde Larsen
Titel: Expression patterns of 

PAX6, MEIS2, OTX2 and OTX1 in 

the developing human central 

nervous system together with 

stereological quantification of 

the ganglionic eminence in the 

forebrain.

Tid: 20/8-10, kl. 14.00.

Sted: Haderup Auditoriet, Panum 

Instituttet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til karenbondelarsen@

gmail.com.

Biovidenskab

MSc Cyril Martel
Titel: A Model for Influenza 

 Vaccine Studies: The Ferret.

Tid: 18/6-10, kl. 13.30.

Sted: Lecture Hall 3-13, 

 Thorvaldsensvej 40.  

Farma

Tue Rasmussen 
Titel: The Molecular Chaperone  

– Crystallin as an Excipient for 

Protein Formulations.

Tid: 11/6, kl. 12.00.

Sted: Farmaceutisk Fakultet, 

 Benzon Auditoriet.

Afhandlingen: Resumé ses på 

www.farma.ku.dk/phd/defences, 

og selve afhandlingen kan ses på 

Fakultetets bibliotek. 

Morten Jonas Maltesen
Titel: Powder Properties and 

Structural Aspects of Solid State 

Insulin Formulations.

Tid: 18/6-10, kl. 14.00.

Sted: Det Farmaceutiske Fakul-

tet, Auditorium 4. 

Afhandlingen: Resumé ses på 

www.farma.ku.dk/phd/defences, 

og selve afhandlingen kan ses på 

Fakultetets bibliotek. 

HUSK 

14-DAGES
FRISTEN

Dimittender får 13.300 kr. om måneden i dagpenge. Meld dig ind allerede 

i dag og senest 14 dage efter studieexit. Med AAK får du inspiration til 

at se mulighederne, når jobbet skal i hus. Til det laveste kontingent for alle 

akademikere giver vi dig mulighed for kurser, jobmatch og personlig råd-

givning på karrieresporet. Sms AAK til 1919, eller meld dig ind på aak.dk

– når du dimitterer

aak.dk

KU sætter pris på et godt  
internationalt studiemiljø
– hvem sætter du pris på? 

Københavns Universitet uddeler ved årsfesten november 

2010 en pris for en særlig indsats, der styrker det internatio-

nale studiemiljø på universitetet. Prisen er på 100.000 kr., og 

vi har brug for din hjælp til at finde frem til, hvem der skal 

modtage årets internationale studiemiljøpris.

Prisen kan gå til en enhed på KU (fx et studienævn, institut, 

fakultet eller studenterorganisation), hvor ledelse, ansatte 

og studerende har sat fokus på at forbedre studiemiljøet for 

universitetets internationale studerende. Prisen skal gøre det 

muligt for prismodtageren at arbejde videre med det inter-

nationale studiemiljø, og kan både gives til allerede igang-

satte aktiviteter og til gode idéer, der endnu kun er på teg-

nebrættet.

Kender du til nogen, der har gjort en særlig indsats for det 

internationale studiemiljø, så kig forbi www.studiemiljoe.

ku.dk og læs mere om prisen. Og husk, det er også muligt at 

foreslå sin egen enhed som prismodtager.

Fristen for at indsende motiverede forslag til hvem der skal 

modtage prisen er mandag d. 13. september 2010. 

Motiverede forslag sendes til Thorkil Damsgaard Olsen, tdo@

adm.ku.dk, der også svarer på spørgsmål om den internatio-

nale studiemiljøpris.
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NAVNE

Tiltrædelser

 Peter Gøtzsche
FORSKNINGSDESIGN – Overlæge, dr.med. og di-

rektør ved Det Nordiske Cochrane Center på Rigs-

hospitalet, Peter Gøtzsche, er tiltrådt som klinisk 

professor i Clinical Research Design and Analysis 

ved Institut for Kirurgi og Intern Medicin, KU. 

 

Flemming Madsen
NY LEDER – Cand.pharm. og ph.d. Flemming Mad-

sen tiltræder d. 1. august som leder af Institut for 

Farmaci og Analytisk Kemi, KU. Han kommer fra en 

stilling hos Coloplast A/S.

Helle Krunke
FORFATNINGSRET – Helle Krunke er pr. 1. maj 

2010 tiltrådt som professor i forfatningsret med 

særlig henblik på institutioner ved Det Juridiske Fa-

kultet, KU. 

Jens Michael Carstensen
ORGANISMER – Jens Michael Carstensen er blevet 

udnævnt til adjungeret professor i Organism Ima-

ging på Institut for Jordbrug og Økologi på Det 

Biovidenskabelige Fakultet, KU. 

Stephen Harrison
KLASSISK FILOLOGI – Professor Stephen Harrison, 

Oxford University, med speciale i romersk litteratur 

er d. 12. maj 2010 tiltrådt som adjungeret profes-

sor ved Saxo-Instituttet, KU.

Henning Bliddal
SLIDGIGT – Henning Bliddal fra Parker Instituttet 

på Frederiksberg Hospital er blevet udnævnt til kli-

nisk professor i reumatologi med speciel fokus på 

artrose (slidgigt). 

Søren Husted
NATURRESSOURCER – Søren Husted er blevet ud-

nævnt til professor med særlige opgaver inden for 

plantenæringsstoffer på Institut for Jordbrug og 

Økologi på Det Biovidenskabelige Fakultet KU. 

Bevillinger

Jan Pravsgaard Christensen
VACCINE – Lektor Jan Pravsgaard Christensen, In-

stitut for International Sundhed, Immunologi og 

Mikrobiologi, KU, har modtaget 500.000 kr. af 

Lundbeckfonden til forskningsprojektet: Præpan-

demisk influenza vaccine, muligheden er der! 

Karen Angeliki Krogfelt
ASTMA – Professor Karen Angeliki Krogfelt har få-

et 500.000 kr. af Lundbeckfonden til forskningspro-

jektet: Er bakterier årsag til astma hos børn? som 

udføres på Statens Serum Institut. 

Anders Fink-Jensen
PSYKIATRI – Klinikchef, klinisk lektor, dr.med. An-

ders Fink-Jensen har modtaget 1,3 mio. kr. fra 

Lundbeckfonden til et forskningsprojekt om psyki-

atriske sygdomme og misbrug ved Neuropsykiatrisk 

laboratorium. 

Ewa Rajpert-De Meyts
TESTIKELKRÆFT – Forskningsleder og afdelings-

læge Ewa Rajpert-De Meyts har modtaget 1 mio. 

kr. fra Lundbeckfonden til et forskningsprojekt om 

Germ Cell Cancer ved Rigshospitalet. 

Priser

Studenterpriser
REUMATOLOGI – Søren Solborg Pedersen og Bjar-

ne Andersen fra Det Sundhedsvidenskabelige Fa-

kultet, KU, har hver især modtaget 10.000 kr. fra 

Gigtforeningen for deres bemærkelsesværdige me-

dicinprojekter.

STUDENTERFORSKNING – Panums Ungdoms For-

sker Forening (PUFF) fik d. 12. maj 2010 overrakt 

Sundhedsministeriets Forskningspris 2010 ved det 

første årsmøde i det Nationale Samarbejdsforum 

for Sundhedsforskning. 

De modtager prisen på 10.000 kr. for deres gode 

initiativ og arbejde med at fremme studenterforsk-

ning ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 

Her forsøger de at gøre studenterforskning mere 

udbredt og lettere tilgængelig for de studerende, 

samtidig med at foreningen fungerer som et socialt 

og fagligt forum for studerende med interesse for 

forskning.

Thomas Bjørnholm er professor i materialekemi og kommer 

fra en stilling som leder af KU's Nano Science Centre. Det er 

en baggrund, der giver den nye prorektor en tværfaglig bal-

last, idet centret foruden hård naturvidenskab, også under-

søger sig de samfundsmæssige perspektiver ved ny teknolo-

gi med bistand fra humanister og samfundsforskere.

 Bjørnholms cv indikerer, at den nye prorektor er mand 

for at navigere i det brogede felt af interne og eksterne in-

teresser, finansieringskapløb og konkurrencehensyn, der er 

blevet realiteten for moderne universiteter.

 I en pressemeddelelse fra Københavns Universitet frem-

hæves Thomas Bjørnholms evne til at bygge op. Nano 

Science Centre har under professor Bjørnholms ledelse væ-

ret i stand til at hente over en halv milliard kroner til sin 

forskning, ligesom man har indgået samarbejdsaftaler med 

en række virksomheder.

 Thomas Bjørnholm fremhæver selv det internationale 

konkurrenceaspekt, når han taler om sine planer for prorek-

torjobbet:

 »Københavns Universitet har en enestående tradition for 

idérigdom, kreativitet og forfølgelse af personlige mål. Det 

skal vi værne om, men vi skal også huske fortsat at styrke 

den gode ledelse. Erfaringen viser, at de dygtige forskere 

søger derhen, hvor de dygtigste forskere og forskningslede-

re allerede findes. Her er den internationale konkurrence 

benhård. Noget af det, vi skal konkurrere på i fremtiden, vil 

være at få skabt optimale intellektuelle og fysiske rammer 

for både individer og grupper,« siger Thomas Bjørnholm.

Hemmingsen glæder sig
Rektor Ralf Hemmingsen, som har klaret rektor- og prorek-

tortjanserne alene, siden Lykke Friis sprang ud som rege-

ringspolitiker i november 2009, glæder sig til at arbejde 

med Thomas Bjørnholm. Lykke Friis var i meget høj grad 

universitetets ansigt i offentligheden, og noget tyder på, at 

Thomas Bjørnholm bliver tiltænkt en lignende udadvendt 

prorektorrolle.

 »Københavns Universitet arbejder målrettet på at styrke 

sin position som europæisk topuniversitet. Det gør vi blandt 

andet gennem øget internationalisering, udvikling af sam-

spillet med omverdenen, og ved løbende at identificere 

styrkeområder inden for grundforskning og udvikling af ud-

dannelser. Her kan Thomas Bjørnholm bidrage med sine er-

faringer med netop udvikling af nye tværfaglige forsknings-

felter, samarbejde med erhvervslivet og sit særlige blik for 

det internationale. Jeg ser derfor frem til at fortsætte arbej-

det med at udvikle universitetet sammen med den nye pro-

rektor,« siger rektor Ralf Hemmingsen.

Ingen stillingsbeskrivelse
Universitetsbestyrelsen har oplyst, at der var ti ansøgere til 

stillingen. 

 Prorektorjobbet er ikke beskrevet i videre detalje, men 

ifølge KU's kommunikationsafdeling skal »den nye prorek-

tor sammen med rektor og dekaner identificere og analyse-

re universitetets styrkeområder og udfordringer og være 

drivkraft i arbejdet med at udforme, prioritere, gennemføre 

og følge op på udviklingsinitiativer og forandringer.«

KU's øverste ledelse består i dag primært af mænd. Tre 

mænd (rektor, prorektor og direktør) står for den centrale 

ledelse; dekanerne tæller seks mænd og to kvinder.

 Thomas Bjørnholm tiltræder den 1. september 2010.

chz@adm.ku.dk

Thomas Bjørnholm bliver ny prorektor
Professor i materialekemi bliver ny næstkommanderende på  

Københavns Universitet
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meste af et stuemøblement. Men vores mål er 
containerne.

Forretningen emmerys er det eneste sted, jeg 
har hørt en ekspedient bruge udtrykket »den står 
i 25 kroner per 100 gram« om en flad chokolade-
kage i bradepande; som var der tale om en A-ak-
tie i en hæderkronet virksomhed.

Vores hedeste drømme bliver opfyldt i emme-
rys' affaldsbeholdere. Tre sorte sække med frisk, 
duftende brød. Kager, croissanter, chokolade-
spættede scones og firkantede brød af økohvede, 
der ellers står i 53 kroner kiloet. Der er mere, end 
vi kan bære.

Anne græder over alt det kedelig industrielle 
rugbrød, hun slæbte med fra Irma til colombia-
nerne. Hun føler sig forpligtet til at bruge det.

Fra et andensalsvindue blinker en skarp lygte 
imod os. En beboer udtrykker sin misbilligelse på 
denne lettere uhyggelige måde. Vil han skyde ef-
ter os? Havde vedkommende selv ønsket sig en 
portion croissanter? 

Eller er hans blinken et udtryk for kritik af, at 
vi om få timer vil fråse i fedtede croissanter, og 
dermed, i en vis forstand, spejle det overforbrug, 
vores skraldehandling forsøger at undergrave?

Vi er enige om en ting. Den hellige skraldegral 
må være det økologiske supermarked Egefelds 
container. Her er varerne per definition gode i 
forvejen, og hvis man så også redder dem fra at 
gå tabt, jamen, så er der næsten ingen grænser 
for den godhed, man udvirker!

Strengt taget er varerne fra den ulækre contai-
ner ikke mere bakteriebefængte end mælkekarto-
nen, der står i dit køleskab. For guderne må vide, 
hvor mange lækkende liter mælk eller skvæt af 
kyllingeblod og medistersaft, der er dryppet ud i 
den indkøbsvogn eller kurv, du uden at blinke 
indsamler dine varer i hos Netto. Anne hælder 
kogende vand over sine skraldede grøntsager, før 
hun bruger af dem. De er renere end den mad, 
du spiste i morges.

Da vi kommer ud, er manden med hunden til-
bage. De kigger. Vi går forbi dem. Mandens an-
sigt er fuldt af urealiserede beslutninger om at 
gribe ind på forskellige måder og bremse os i vo-
res forehavende.

Overklasse-skrald
Frederiksberg nogle nætter senere. Vi har bevæ-
get målskiven et par socialklasser op. Denne gang 
er det Irma og den fornemme jyske bagerikæde 
emmerys, vi sigter efter. Grøntsager og brød.

Ironisk nok er det kun brød, vi finder hos Irma. 
Alle mulige typer skiveskåret af den lysebrune in-
dustrielle slags. Anne fylder rygsækken, for hen-
des aktivistiske venner i det internationale Co-
lombia Students Watch er sultne.

Bagerkæden emmerys' containere står i en lille 
gård bag en beboelsesejendom. Vi går ind via 
porten, som er åben. Beboerne har sat en vis 
standard for udsmidning af kostbare ting i forve-
jen. Der står ski, sirligt på række, ved siden af det 

Anne siger, at rygtet er, at Egefeld giver sine 
overskudsvarer væk til dem, der spørger ved luk-
ketid. Hvis det er sandt, er det godt, siger hun.

 Men jeg synes ikke, det er godt. Hvis man be-
der om mad, er det ikke længere skraldning … så 
er det tiggeri. Så fravrister man ikke overflods-
samfundet noget, så tager man bare imod en ga-
ve. 

Og det er et fundamentalt brud på den form 
for rettighedstænkning og moral, som jeg forbin-
der med at skralde. Der er tre aspekter: moral og 
rettighedstænkning – og  så diabetes 2.

chz@adm.ku.dk

MADPUNK

Af Christoffer Zieler

DøgnNettos containere står i et ulåst skur, og det 
er et forbløffende syn, der møder os, da vi åbner 
dem. De her containere er så rene, at man kunne 
spise af dem. Og det er godt. Eftersom vi ret beset 
har tænkt os at spise af dem.

Nemlig! Vi leder efter skrald. Skrald, der skal 
blive til mad igen. Vi skralder.

I den ene container er der en stor kasse citro-
ner. Iblandt frugterne er der én citron, der er 
grøn og muggen. Alle de andre er helt friske og 
fine. Men det har åbenbart ikke kunnet betale sig 
at pakke frugterne om, eller også er DøgnNetto 
bare kommet til at bestille for mange. Uanset 
hvad, så har de kasseret 20-30 helt friske citro-
ner.

Det er den type uprovokeret ressourcespild og 
slaphed, Anne ikke vil acceptere. Nogen har 
plantet de citroner, vandet dem, gødet dem, 
sprøjtet dem, høstet dem og kørt dem hen over 
det halve Europa, og så ender de bare i bunden af 
en container i Hellerup.

Anne vil redde citronerne. Påtage sig et ansvar 
for dem. Frelse dem, om man vil. Og desuden er 
hun fattig. Virkelig flad. Og studerende. Dermed 
legemliggør hun de to gode grunde til at skralde: 
At redde verden, og at spare penge på, i det her 
tilfælde, citrusfrugtbudgettet.

Hvidligt Hellerup-slim
Hellerup om aftenen er det mest stille sted i det 
observerbare univers. En mand med en ganske 
lille hund har stillet sig til at betragte os. 

Vi ignorerer ham. Vi skralder, fordi vi vil rette 
op på den samfundsmæssige urimelighed, det er, 
at fuldgode fødevarer går til spilde. Vi har retten 
på vores side; han kan glo, hvis han vil.

Døren til skuret med QvikFaktas containere er 
ulåst. Vi går ind. Det bliver et øjeblik Marcel 
Proust-agtigt, da stanken frembringer minder om 
årene som flaskedreng i supermarkedet, der hele 
tiden skiftede navn. Jeg gyser.

QvikFaktas affaldsbeholdere har en hvidlig 
skorpe af snask på indersiderne, og i bunden er 
en film af affaldsslim, som lommelygten kan 
spejle sig i. Vores skrald må ikke have rørt ved 
det slim, beslutter jeg på stedet. Det er slim fra 
affaldsscenen i den første Star Wars-film! Sce-
nen, hvor vores helte er ved at blive trykket flade, 
mens de vader i en suppe af Dødsstjernes affald 
og spildvand, tamponer, spaghetti bolognese, og 
de muterede organismer, der lever nede i sup-
pen.

»Kan jeg lige få en hånd,« siger Anne uforfær-
det og dykker ned. Og der er gode ting at finde. 
Bakker med små overmodne jordbær, juice og 
brødmiks.

Og et bjerg af lokumsruller, fordi et par pakker 
har fået en lille revne. Anne indsamler dem alle. 
Et nyt aspekt af hendes etiske grundsyn har 
åbenbaret sig – når låget er slået af containeren, 
føler Anne sig ansvarlig for alt det brugbare af-
fald, den indeholder. Hun vil redde det hele.

NATMAD

Det gamle brøds hellige gral

Universitetsavisen er  
hoppet ned i en container 
for at lede efter noget 
at spise

Skraldepunk

Rødderne til skraldebevægelsen findes for-

mentlig i punkkulturen, men fordi klimaet har 

gjort ressourceforbrug til politisk tema for 

masserne, har skraldning fået ny udbredelse 

og en ændret betydning. Hvor det tidligere 

handlede om at omgå det kapitalistiske sy-

stem, er skraldning i dag også kommet til at 

handle om miljø. Dermed er fænomenet ble-

vet mere mainstream, mener antropolog Bodil 

Just Christensen, LIFE, KU.

ETISK DILEMMA – Er det forkasteligt kun at ville skralde lækre forretninger? 
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THE MoURNINg AFTER

By Luci Ellis

Karen Hewell from Arizona, 
USA, is, like so many other in-
ternational students, facing 
the prospect of packing up and 
leaving Copenhagen behind. 

She has been through  
reverse culture shock before, 
and knows what to expect. In 
spite of this, she still had to 
book a ticket back to Copen-
hagen before she could come 
to terms with the idea of  
leaving. 

»I have mostly been in  
denial about leaving,« she 
says. »I didn’t have my plane 
ticket booked until about a 
week ago. I went home for 
Christmas, and all I could 
think about was getting back 
here. When it came to the time 
when other people started 
booking tickets home, I didn’t 
want to think about it or plan 
leaving,« she continues.

»The only way I could make 
myself book a ticket was to 
book a round trip, coming back 

at New Year, so I knew I only 
had six months before I could 
come back. It was the only way 
I could keep my sanity.«

Strong ties to Danes
Karen has been in Copenhagen 
since August last year. She has 
put down more roots than she 
expected to, and aims to return 
here permanently. 

»I’ve done the going abroad 
and coming back again thing 
before in my junior year in 
High School, but this is a dif-
ferent experience. I fell in love 
with Denmark way more than I 
anticipated. All exchange stu-
dents come into this thinking ‘I 
am going to go abroad for a 
year or a semester, and then I 
will go home and that will be 
my adventure’, but then they 
don’t want to leave,« she says.

Karen feels that she has par-
ticularly strong ties with Co-
penhagen as she has, unlike 
many other exchange students, 
managed to make Danish 
friends: 

»A lot of exchange students 
are friends with other interna-

tional students. It is easier to 
leave that way, because the en-
tire group moves on with you. 
You can really wrap the story 
up because the whole thing is 
ending,« she explains. »I was 
lucky, and unlucky, enough to 
make really good friends that 
are Danish through my rowing 
club. Knowing that they are 
staying here when I leave is 
what makes it so difficult for 
me.« 

Like splitting up
According to Karen, a lot of the 
difficulty in going home comes 
from the changes in identity 
and maturity that many ex-
change students experience 
while abroad. 

»Many students on exchange 
want to become a new person, 
because nobody knows them 
here. You have reinvented 
yourself in a way by having 
this life altering experience, 
and when you get home, you 
don’t know where to go from 
there.« 

To cope with this alienation, 
Karen finds it necessary to  

distance herself from the  
exchange experience:

»There are lot of things you 
stop talking and thinking 
about. You almost have to put 
behind you all the things you 
have experienced, just to stay 
sane. You have to disconnect 
yourself from the experience, 
as depressing as that is. It is 
like ending a relationship.«

others unprepared
The University of Copenhagen 
does not provide any prepara-
tion for going home, other 
than goodbye parties, says 
Karen. But this is not necessar-
ily a bad thing. Students find 
ways to cope with the idea of 
leaving. Having been through 
the process once before, Karen 
shares her experiences with 
other exchange students.

»I have done a lot of explain-
ing to others, as people really 
don’t know what to expect.«

luci@adm.ku.dk

Read Karen’s blog entry  
‘Time is running out’ on  
UniversityPost.dk

NEWS

Return ticket  
makes leaving easier
US student to leave Copenhagen with a good portion  
of denial and a ticket to come back in six months

Coming home is the real culture shock
Students don’t realise that returning from study abroad is the real challenge

THE MoURNINg AFTER

By Luci Ellis

For international students, a 
degree of culture shock on  
arriving in Copenhagen is an 
expected part of studying 
abroad. However they are  
often less prepared for the  
reverse culture shock that 
awaits them on their return 
home, says Anne Bruun from 
the University of Copenhagen’s 
International Office.

The expectations and the re-
ality of home life do not always 
match up, she says. 

»They expect things back 
home to be the same as when 
they left, and may not realise 
that they themselves have 
changed and that people at 
home might have changed 
too,« she says.

Isolation
Students may feel isolated 
with their new experiences 
and changed identity, as 

friends and family lose interest 
in their ‘when I was in Copen-
hagen’ stories.

»They have had all these 
new experiences, and met all 
these new people, and all of a 
sudden they find themselves 
back in a boring familiar  
routine,« says Anne.

»I remember when I myself 
came back from exchange in 
Australia I was hit hard. I was 
not prepared for coming home 
a changed person. I had had all 
of these ‘wow’ experiences, but 

after a few days people are not 
interested, so you feel a bit 
lonely.«

No debriefing
The International Office has 
information about reverse  
culture shock on their website, 
and brings the subject up at an 
orientation meeting in the  
beginning of the international 
students’ stay.

»We realise that for some 
people, going home may be six 
or 12 months away, but we 

don’t have a debriefing as such 
when people leave, so this is 
the only opportunity we have. 
I hope that just the fact that 
people have heard about re-
verse culture shock will mean 
that they will remember it, and 
in some way be prepared,« she 
explains. 

luci@adm.ku.dk
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ALIENATED – For Karen Hewell from Arizona, 

getting over Copenhagen is like ending a  

relationship.
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THE MoURNINg AFTER

By Luci Ellis

For Greek student Vasia Mora-
gianni, an Erasmus exchange 
semester in Copenhagen made 
such an impact that she decid-
ed to return as a full-degree 
Master’s student.

But neither her home coun-
try, nor the post-Erasmus  
Copenhagen lived up to her  
expectations.

On her return she found it 
very hard to resume her life in 
Greece: 

»It was really hard. I was 
here from January to May and 
I had a great time in Copenha-
gen, so the moment that I 
landed at the airport and I met 
my father, I just said ‘I want to 
go back to Denmark’,« she ex-
plains.

»My father said to me, ‘just 
think about it for a while’. Of 
course, he did not want me to 
leave Greece, but in the end it 
was not up to him « she contin-
ues. 

Sought ways to return
Back at her home university in 
Athens, finishing her bachelor 

degree, she attempted to keep 
up the Erasmus lifestyle.

»I really changed a lot dur-
ing the five months in Copen-
hagen. I really missed meeting 
people from all over the world, 
so I tried to meet international 
people in Athens, and do what 
I was doing here, but it wasn’t 
the same.« 

Faced with a feeling of 
claustrophobia, Vasia sought 
ways to return. 

»I was sick of Greece. It was 
on my mind all the time. I con-
stantly tried to find ways to 
come back to Denmark,« she 
says.

Vasia took an unpaid intern-
ship and a paid job at the Hard 
Rock Café in Copenhagen to 
pay the rent. However, Vasia 
now met a similar sense of  
alienation to that which she 
had experienced on her home-
coming to Greece. 

»I thought it would be the 
same as when I was an Eras-
mus student. But it was not,« 
she says, with a weak smile.  

»I hated my job from the 
first day. I studied Danish and 

went to work so I had no time 
to make friends. It was winter. 
I was lonely. It was just really 
hard.« 

Lack of support 
Vasia was unable to resume 
the easy and free Erasmus life-
style that she had missed so 
much. Now, she was faced 
with the ‘real’ Copenhagen. 

»My time in Copenhagen 
changed my view of Greece. 
But I didn’t really experience 
real Danish culture the first 
time. I only met other ex-
change students. I didn’t know 
how it really was until I came 
back,« she explains. 

»It was a culture shock to 
come back. I tried at first to do 
the same things I had done as 
an exchange student, like the 
international night at the  
Studenterhuset, but it was 
completely different. I felt old 
and like I didn’t belong there 
anymore. Everyone else was 
young and on exchange, and I 
was in a different place.«

Vasia did not receive any 
counselling from her home 

university during her re-entry 
phase as an Erasmus student.

»Maybe it would be good if 
there were events for people 
who have done Erasmus, so we 
can meet and talk about our 
experiences. But Greek univer-
sities do not organise events 
other than seminars, so it is 
not realistic.«

Students fall for Erasmus 
dream
Vasia knows that she is not an 
isolated case. Most Erasmus 
students who are about to 
leave dream of making a life in 
Copenhagen, she says. 

»Most Erasmus students I 
knew here were sad to go 
home. They all say they want 
to move back here. But it is the 
Erasmus Copenhagen they 
have fallen in love with, not 
the real one. The real one is  
really hard.«

luci@adm.ku.dk

Copenhagen didn’t  
live up to fairy tale
Life in the ‘real’ 
Copenhagen 
turned out to  
be much harder 
than in the  
Erasmus bubble

Coming home, exchange  

students can ease the transition  

by volunteering with Erasmus  

Student Network

Symptoms of reverse culture shock

•  Feeling misunderstood by those close to you. Nobody 

seems to care about your ‘when I was abroad’ stories

•  Feeling of emptiness, boredom, loneliness and isolation

•  Loss of friendships, lifestyle, identity

•  Idealised view of the country you have come home 

from

•  Your home country, family and friends do not live up to 

your expectations

•  A deep feeling of anger and frustration, which may be 

difficult to speak about with those around you

Stages

Reverse culture shock has four stages:

Stage 1: Disengagement
This stage begins before you leave Denmark. You begin 

thinking about re-entry and making preparations for 

your return home. You already miss the friends you’ve 

made, and you are reluctant to leave. Or, you may make 

your last few days fly by so fast that you don’t have time 

to reflect on your emotions and experiences.

Stage 2: Euphoria
Usually begins shortly before departure, and is characte-

rized by feelings of excitement and anticipation about 

returning home. You may be very happy to see your fa-

mily and friends again, and they may be happy to see 

you. 

Stage 3: Irritability and hostility
This is where the reverse culture shock (see above for 

symptoms) sets in with a vengeance. You become irri-

tated or critical of others and of your home culture. De-

pression, feeling like a stranger at home, and the longing 

to go back abroad are also common reactions. 

Stage 4: Readjustment
Things start to seem normal again, and you fall back into 

old routines. But things won’t be exactly the same as 

how you left them. Experts say it is important to incorpo-

rate the positive aspects of your international experience 

while abroad with the positive aspects of your life at 

home.

Source: www.studentsabroad.com and  

www.hjemvendte.dk

REALITY CHECK – Back in 

Copenhagen, Vasia felt old, like 

she didn’t belong

FACTS

Volunteering helps students with return panic

THE MoURNINg AFTER

By Luci Ellis

Reverse culture shock is a real problem for many 
returning students, says Marketa Tokova of the 
Erasmus Student Network (ESN), a non-profit 
international student volunteer organisation 
based in Brussels.

»A lot of Erasmus students change during 

their time abroad. They become more adventur-
ous, more independent. And when they get 
back, things may not have changed at all,« she 
explains.

Continuing ‘the dream’
»Some want the experience to continue. They 
want to carry on living the dream,« she says, and 
to a certain extent, ESN can help them to do so. 

Returning students can join the ESN section at 

their home university, where they can, accord-
ing to Marketa, experience a similar internation-
al atmosphere to that which they have left be-
hind.

By joining their home university’s ESN group, 
returning exchange students can help to prepare 
and take part in activities for international stu-
dents, such as trips, parties and cultural events. 

luci@adm.ku.dk
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»We like to give the students 
a reality check,« she says. »I 
taught literature at Aarhus 
University and in one type of 
exam, essay writing, our crite-
rion for giving top grade was 
that the student had to deliver 
something that was print-
ready, that is, something one 
might pour directly into an arts 
journal. That was the starting 
point, and then we took it from 
there.«

She then rushes away to find 
a sound guy to turn down the 
German-accented mumbling 
that emanates from a confer-
ence area next door.

On the other side, behind a 
flimsy partition, the holy trini-
ty of American comics, Dan 
Clowes, Chris Ware and 
Charles Burns, hold court.  
They’re a big deal. It’s like hav-
ing Francis Ford Coppola lis-
tening in when you present 
your essay on The Godfather.

chz@adm.ku.dk

It’s a tool for taking comics 
seriously. 

In all 18 students deliver 
presentations at the conven-
tion based on a reading of 
comics and a dense layer of ap-
propriate theory. Their course, 
led by comics expert and PhD 
student Rikke Cortsen, is the 
first of its kind at the Universi-
ty of Copenhagen.

The students manage to 
keep it all admirably cool and 
simple.

Just reality checking
Marianne Ping Huang, the 
department head, is sitting in 
on all the presentations; well, 
she has to, she will be grading 
them.

And she likes what she is 
seeing and hearing. 

Come exams, the Arts 
Department makes a point of 
dragging its students out into 
the real world to perform.

EXAMS

By Christoffer Zieler

Combine the sweet and the 
sinister and you will probably 
end up with something 
disturbing. 

Students of comics, Ida 
Kathrine Hammeleff Jør-
gensen, Johannes Randrop 
Keiding and Bibi Eik Bergfjord 
have spent their time at the 
Department of Arts and Cul-
tural Studies exploring this 
ambiguous place between cute 
and the dark places of the soul. 
Because comics seems to be 
the medium that allows such 
mixed signals to be expressed 
most clearly.

The term, they explain, is 
cute brût.

Their audience today is a 
congress hall brimming with 
comics enthusiasts, artists and 
publishers. People in the know. 
Some of them drop in to watch 
and listen to the exams that 
are held in an area to one side, 
crammed in between a lecture 
on the great American graphic 
novel and a master class in 
drawing manga. 

Ida, Johannes and Bibi have 
pondered the question of what 
exactly it is in the above-
mentioned combination of the 
cute, the cuddly and the raw 
that is so gratifyingly grating 
to the reader. And the outcome 
of this is a device, a literary 
model that may be used to de-
termine to what extent some-
thing is cute brût. They use 
their model to analyze a story 
in which a cuddly little animal 
has its eyes gouged out when it 
runs into a thorn bush.

on Universitypost.dk:
 

Rector: University faces cuts of 4-700 staff, PhDs
The University of Copenhagen faces a DKK 200-300 million budget cut and the loss 

of 400-700 positions in the coming years. This stark warning was sent out in a circu-

lar to all staff and students by Rector Ralf Hemmingsen, after a government plan 

was released to balance the Danish budget in the midst of a recession.

 »Clearly, the universities must play their part in restoring the national economy. 

But this operation will lead to dramatic consequences for research and the quality 

of education,« Ralf Hemmingsen writes.

 Rector states in other media that one in four upcoming PhD positions may be 

slashed.

If you think Copenhagen is hit hard …
Danish universities are not alone in being targeted for cuts by governments strap-

ped for cash.

 For Latvian universities, an initial government budget cut of nearly 50 pct. in 

2009 was followed by a further cut of 18 pct. in 2010 after recommendations by 

the International Monetary Fund and the World Bank.

 Other hard-hit countries include Italy with 10 pct. over 3 years, Estonia 10 pct. in 

2010, Ireland with 9.4 pct. in 2010, and the UK with 6.6 pct. between 2010 and 

2013.

 But government funding has not been reduced throughout Europe, the interest 

group European University Association (EUA) says.

 »Some countries have benefited from the extra funds offered through the sti-

mulus packages at the beginning of the crisis, though these have not necessarily 

been used to relieve the effects on teaching and research,« the EUA writes.

Read our reports on the international cutbacks on Universitypost.dk.

Places to read
Enjoy spring in Copenhagen, while still keeping up with exam prep. The University 

Post reviews the ten most study-friendly spots in town, whatever the weather

Before you leave Copenhagen
The semester is coming to an end, and most international students are preparing 

to return home. Before you go, try out the Universitypost.dk top ten not-to-be-mis-

sed experiences in Copenhagen.

Most clicked:
 

Crown Princess 
prize to top students
The University of Copenhagen 

courtyard Lindegården crawled with 

long-camera-wielding paparazzi as 

the Crown Princess Mary presented 

two DKK 10,000 scholarships on 

Wednesday 12 May. The University 

Post was neither better nor worse. 

See our full report, profiles and 

gallery on Universitypost.dk.

ONLINENEWS
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ONLINENEWS XXXX

Taking exams at 
the Comics Convention
Why give students grades in a boring classroom when you 

can haul your arts class to a comics convention and turn the whole 

thing into a public spectacle?

AWKWARD – To James 

Kochalka the deliberate 

cuteness in his comics is a 

bulwark against a grey 

and unforgiving world.

FACTS

Cute brût
Or crude cute. The term was coined by comics pub-

lisher Tom Devlin to desribe the works of Ron Regé 

Jr. who draws cute characters in a cruel universe, 

and is inspired by the art brût movement – that is, 

naïve, outsider art.

You might want to read
• Ron Regé Jr. – Skibber Bee Bye

•  James Kochalka – American Elf – online at 

americanelf.com.

• Lewis Trondheim – A.L.I.E.E.E.N.

• Jim Woodring – Frank

IL
LU

S
T

R
A

T
IO

N
: 

T
O

P
 S

H
E

LF
 P

R
O

D
U

C
T

IO
N

S



UNIVERSITyPOST 5  ·  2010    23

EU

By Mike Young

Who should I call, when I want 
to call the EU? 

Former US Secretary of 
State Henry Kissinger never 
actually said this. Nevertheless 
it is quoted at every second 
EU-related seminar bolstering 
arguments for an integration 
of European foreign policy.

But having one Mr. Europe 
to pick up the phone when the 
likes of Obama, Hu or Lula 
calls may not actually be such 
a good thing.

So says Joseph Weiler, a US 
legal and political scholar, who 
packed the Ceremonial Hall at 
the University of Copenhagen 
on 10 May for his lecture on 
‘Europe beyond Europe? From 
ever closer union to aspiring 
world power?’.

Note the question marks.

Three presidents
According to Joseph Weiler, 
Europe has over the last few 
years only played a minor role 
in global foreign policy.

While a new constitution 

could have given the answer to 
Henry Kissinger’s apocryphal 
question, »instead we now 
have three presidents, Barroso, 
the president of the European 
Commission, the High Repre-
sentative Catherine Ashton, 
and the country’s leader that 
happens to hold the rotating 
presidency. So we are forced 
to ask the same question 
again,« he says: 

Who should I call for Eu-
rope? 

Added to this constitution 
debacle was the recent COP15 
climate summit. For Europe, it 
was »a humiliation,« says Weil-
er.

Why a common foreign 
policy?
Those in favour of Europe’s 
world power status say that 
Europe represents a unique 
voice between superpowers. 
The world would be a better 
place if Europe had a single 
foreign policy. Add to this ar-
gument that a single foreign 
policy is the best protection of 
Europe’s own interests – never 
mind the world’s.

Recent reforms of the EU 

treaty with new European for-
eign policy representatives and 
a European diplomatic service 
move in this direction. 

But what if these attempts to 
forge a common European for-
eign policy are not a good 
thing after all?, asks Weiler.

»Is speaking with one voice 
the ideal type for a good for-
eign policy? I question this. In 
a deep sense, Europe loses 
something important when it 
speaks with one voice,« he 
says. 

Lowest common  
denominator
»Take the Middle East, Europe 
has a foreign policy richness 
towards the region that derives 
from its history. Britain has a 
special relationship with one 
country, France a special re-
lationship with another. This 
can be cleverly manipulated. 
In this way it is better to sing 
as a choir that maximises the 
potential of different voices,« 
he says.

Formulating one foreign po-
licy reduces policy to the lowest 
common denominator. One 
choir in unison drown out the 

strong and independent tenors 
of Denmark and Slovenia.

»It becomes a donkey, but 
not a horse,« as Weiler puts it.

No military is alibi
And the lowest common 
 donkey has had disastrous  
implications in recent history. 
For example, the decision to 
use force to stop the genocide 
in the former Yugoslavia was  
taken in Dayton, Ohio while 
Europe quibbled, finally  
agreeing to a smaller military 
presence next to the US.

A small military has its own 
self-perpetuating logic.

»In one way, the EU not  
having a military force gives a 
 license to member states to  
also not have military force. It 
becomes an alibi for disclaim-
ing responsibility,« Weiler 
says.

Shaking the fixed idea
Joseph Weiler’s defence of the 
many foreign policy voices 
provokes a response from  
Marlene Wind, professor at  
the University of Copenhagen’s 
Department of Political  
Science.

»You cherish the unsettled 
balance and the many voices. 
But isn’t this a bit academic? 
Politicians want a mandate to 
act. Is that really all we can  
do today? If Europe has the 
values worth defending are  
we not obliged to get our act 
together?« she asked from the 
floor.

»I am an academic not a pol-
icy maker, and academics 
should shake up the idée fixe. 
All I can do is give a context in 
which to set policy. Is this con-
tradictory?« he responds.

Freedom from religion
Although upholding its many 
individual foreign policies, Eu-
rope can and should fight for 
ideas, values and fundamen-
tals, such as the rule of law in 
international relations, Joseph 
Weiler argues.

In the break, the University 
Post asks him to specify further 
which values are European, 
which values are worth fight-
ing for.

 He points to religious plu-
ralism, and the way most of 
Europe, maybe with the excep-
tion of France and its strict sec-

One Mr. Europe  
not a good idea
Europe should give up attempts to  
have one foreign policy, says US scholar  
joseph Weiler

In Paris he is being  

sued for libel after a 

critical review. In  

Copenhagen, he does 

not hold back on his 

banter

WIT

By Mike Young

He has a tongue of acid and 
the deadpan delivery of a 
stand-up comedian.

Within a short space of time 
Joseph Weiler had not only 
poked fun at the host, but had 
joked about a group of nations 
that don’t normally shrug off 
insults.

»And by the way, I have the 
perfect solution for the Cyprus 
problem: Send the Greeks back 
to Greece, the Turks back to 

Turkey, and then transfer the 
Jews there from Israel, and 
you have solved the Middle 
East crisis too!«

Madonna headset
What should Europe do about 
the Balkans? Maybe sell them 
to the United States, he quips, 
keeping up the tempo.

As University of Copenhagen 
professor Marlene Wind pre-
sented him and his series of 
honorary titles, he feigned em-
barrassment, saying, »my 
mother is not here!«.

Then, taking his turn on the 

rostrum, he commented Mar-
lene Wind’s use of a headset: 

»She looks like Madonna 
with it. It is the first time I have 
seen anything like this in 
academia. I thought she was 
about to start dancing.«

Sued over bad review
Off the rostrum, Joseph Weiler 
has stood up for principles:

This June, he will stand trial 
in a Paris criminal court. As  
editor-in-chief of the journal 
European Journal of Interna-
tional Law, he has refused to 
remove a critical review from 

its website after a lecturer sued 
for libel. 

»Instigating a criminal libel 
case against me for refusing to 
remove the book review is mis-
guided and inconsistent with 
the most fundamental practic-
es of [academic discourse],« 
he says to Times Higher Edu-
cational supplement.

miy@adm.ku.dk

NEWS

Off the cuff with the law professor

AToNALITY – Europe has 

things worth fighting for, says 

Joseph Weiler. But it shouldn’t 

seek ananimous decisions.

ularity, allow religious expres-
sion in public.

»At every level Europe is tol-
erant of ways of engaging in 
religion in public space, while 
at the same time providing a 
freedom from religion for 
those that choose it.«

Should the secular, but also 
Muslim, Turkey be welcomed 
inside the EU?

»In this sense Turkey is an 
example of the separation of 
state and religion, and this 
would if anything contribute 
to upholding the secular side 
in Europe,« he says.

miy@adm.ku.dk
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Køb en Mac og en iPod, der er omfattet af tilbuddet, inden 7.  september 2010, og få 
en rabat på op til 1.120 kr.* Du kan også spare ved at bruge Apple-uddannelsesrabat. 

Få mere at vide på www.apple.com/dk/go/studento∂ er, eller ring til en Mac-ekspert på 802 408 35.

Køb en Mac til 
uddannelsen, og få en 
iPod touch med i købet.*

Vær forberedt på alt: 
eksaminer, censorer, ninjaer.
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