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From thinking IN to acting OUT: Entrepreneurship Education

The Copenhagen Case: An international conference on entrepreneurial teaching at higher 
educations. Hosted by Next Generation and the Danish Foundation for Entrepreneurship.

How do educators apply an entrepreneurial mindset to their teaching? 
And how can we translate entrepreneurial methods and theory into practice? 

Join teachers, researchers and entrepreneurs for a day of presentations and 
discussions on practice based entrepreneurship. Take the opportunity to hear 

Professor William B. Gartner on entrepreneurial thought and action.

Read more and register at www.ffe-ye.dk/nextgenconference
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På tillægsuddannelsen lærer du de journalistiske 

arbejdsmetoder, der gør dig i stand til at vinkle en 

historie samt til- og fravælge oplysninger. Du lærer også 

at definere din målgruppe og formidle dit fag i et aktivt 

sprog. Og så kommer vi ind på, hvilke medier du kan 

benytte til konkrete opgaver, og hvornår det er relevant 

at kontakte pressen.   

> Tillægsuddannelsen henvender sig til 

kandidatstuderende og varer ét semester. 

> Semestret kan meritoverføres og indgår som en 

del af dit studie. 

> Uddannelsen er gratis og SU-berettiget, og kan 

læses i enten Århus eller København. 

Tag tillægsuddannelsen 
i journalistik

Rina Ditlevsen 
Medievidenskab og supplering i retorik 
og formidling fra aarhus Universitet

– Man er ikke bedre til sit fag, end den 

måde man formidler sin faglige kunnen 

på. Derfor har det været lærerigt at mærke 

vilkår som deadlines, kildevalg og vink

ling på egen krop. Fra mit studie i Medie

videnskab har jeg en teoretisk indsigt og 

ballast, men tillægsuddannelsen har givet 

mig praktisk indsigt i selve formidlingen.

thoMas MølgaaRD 

Cand.merc i iværksætteri, viden og  

innovation fra aalborg Universitet

– Som økonomikonsulent skal jeg kunne 

forklare såvel komplicerede skatteregler 

som regnskabstekniske spidsfindigheder 

til ganske almindelige mennesker både 

skriftligt og mundtligt. Disse kompeten

cer blev styrket betydeligt på tillægs

uddannelsen.  

Bliv

knivskaRp
til at foRMiDle Dit fag

joURnalisthøjskolenXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DANMARKSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MEDIE-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OGXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
JOURNALISTHØJSKOLEXXXXXXXXXXXX

Tillægs-
UDDannelsen 

UDByDes nU også 
i køBenhavn

og i åRhUs

i køBenhavn
infoRMationsMøDe

ManDag D. 7. MaRts

tiRsDag D. 8. MaRts

Læs mere og tiLmeLd dig informationsmøde  
på joURnalisthojskolen.Dk
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de værste, letteste, 
kedeligste år i dit liv

nistiske Fakultet, hvor de fleste institutter har 
semestre på 11-12 uger, mens semesterlæng-
den et par steder er 14 uger.
Senest har Saxo-Instituttet, der huser fagene 
Europæisk Etnologi; Forhistorisk og Klassisk 
Arkæologi; Græsk; Latin og Historie hugget to 
uger af semesterlængden. Fra 14 til 12 uger – 
et undervisningsår er nu nede på under seks 
måneder. 

Derfor modtog dekan for Det Humanistiske 
Fakultet Kirsten Refsing et skyldnerbevis på 
halvandet semester af protesterende Saxo-stu-
derende i december 2010. Alligevel blev for-
ringelsen gennemført i begyndelsen af 2011. 

»Nye studerende får kun undervisning fire 
år og et par måneder på en femårig uddan-
nelse,« siger Jacob Thorek Jensen.

Men dekanen kan stadig stå inde for kvalite-
ten af uddannelserne: 

»De kandidater, vi uddanner, er rigtig dygti-
ge. Universitetet er en højere læreanstalt - ikke 
en skole – de studerende har en høj grad af an-
svar for egen læring,« siger Kirsten Refsing.

Vicedirektør på KU Hanne Harmsen synes 
dog, det er på tide, at samfundet spørger sig 
selv, om der ikke er en nedre grænse for, hvor 
lavt man kan sænke barren for et fuldtidsstudie:

»På en af mine små gule sedler til den frem-
tidige uddannelsesstrategi på KU har jeg skre-
vet: ’minimumstimeantal?’, for det kan godt 
være, der er en nedre grænse.«

korte semestre ikke en nyhed
Det viser sig da også, at Kirsten Refsing slet 
ikke var klar over, at semestrene er så korte på 
flere af institutterne. 

»Jeg er godt klar over, at vi giver for lidt un-
dervisning i forhold til, hvad der er optimalt. 
Men det har altid været en diskussion om 
timeantal per uge – ingen har nævnt, at ugerne 
også er blevet færre,« udtaler hun til Politiken.

Men det giver Jacob Thorek Jensen ikke 
meget for: 

»Det er en illusion at sige, at hun ikke var 
klar over, at der er skåret i antallet af undervis-
ningsuger.« 

Også studielederen på Institut for Engelsk, 
Germansk og Romansk, Ingemai Larsen, for-
tæller, at det bestemt ikke er nogen nyhed, at 
der blot undervises i 12 uger per semester.

»Vi har haft 12-ugers semestre på bachelor-
uddannelserne siden 2005. Havde vi midlerne 

til det, underviste vi gerne mere - det har vi 
imidlertid ikke,« siger hun.

Stor forskel på de våde og tørre fag
Et års fuldtidsstudier giver 60 ECTS-point. Det 
svarer ifølge Videnskabsministeriet til cirka 
1.650 arbejdstimer. Men en undersøgelse 
foretaget af Universitets- og Bygningsstyrelsen 
viser, at de studerende på humaniora i gen-
nemsnit bruger 30 timer om ugen på deres 
studier. Det giver kun 1.380 arbejdstimer om 
året, hvis de studerende holder seks ugers 
ferie.

Helt anderledes ser det ud på de såkaldt 
’våde fag’, hvor de studerende bruger en tred-
jedel mere tid på studiet end de humaniorastu-

Antal timer brugt på undervisning+selvstudium på en typisk uge. 
gennemsnit for hovedområdet.  
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Anm: Gælder bachelor- og kandidatuddannelser under Videnskabsministeriets ressort. n=1.980.

Kilde: Den danske Eurostudent-undersøgelse 2010. Beregninger foretaget af Universitets og Bygningsstyrelsen

Selvstudium

Undervisning

Mens udvalgte studerende fortæller solstrålehistorier 
om deres liv på Københavns Universitet for at kapre nye 
kunder til butikken, dropper flere og flere studierne på de 
nedskæringsramte institutter. Er der en nedre grænse 
for, hvor lidt undervisning et universitetet kan tilbyde 
og samtidig opretholde kvaliteten og ikke mindst 
studieglæden blandt de studerende?

UddANNELSE
Af Kristina Helena Kristensen 

»De bedste, hårdeste, sjoveste år i dit liv.« Så-
dan lyder det glade budskab fra udvalgte, foto-
gene studerende, der lægger glade ansigter til 
Københavns Universitets (KU) aktuelle rekla-
mekampagne, som skal lokke nye studerende 
til det gamle universitet.  

På Det Humanistiske Fakultet ryster histo-
riestuderende Jacob Thorek Jensen, der er for-
mand for HUM-rådet, på hovedet af kampag-
nens slogans. Jacob Thorek Jensen begyndte 
sine studier på et tidspunkt, da KU tidligere 
kørte en lignende aggressiv PR-kampagne, der 
postulerede at »vi er i klub med de bedste uni-
versiteter i verden«. 

»Der er tale om falsk markedsføring,« mener 
Jacob Thorek Jensen, som ikke synes, der er 
meget Ivy League over hans nedskæringsramte 
studiehverdag på Amager. På hans institut, 
Saxo-Instituttet, er de i forvejen ultrakorte se-
mestre nu blevet reduceret med yderligere 15 
procent for at spare 350.000 kroner. 

»KU-reklamen smører tykt på, når studie-
årene på KU udbasuneres som ’de hårdeste år 
af dit liv’, for vi får jo næsten ingen undervis-
ning. På samme måde med postulatet om, at 
det bliver ’de sjoveste år’? Hvor sjovt er det lige 
at være selvstuderede?« spørger Jacob Thorek 
Jensen.

Fuldtidsstuderende på selvstudie
Semestre på helt ned til otte uger på Musik-
videnskab og kandidatuddannelser helt uden 
undervisning. Det er realiteten på Det Huma-
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derende. Studerende på natur- og sundheds-
videnskab bruger samme tid på selvstudier, 
men får dobbelt så meget undervisning som de 
humaniorastuderende.

Samtidig viser tal fra Universitets- og Byg-
ningsstyrelsen at frafaldet på de humanistiske 
uddannelser på KU er markant større end 
frafaldet på de samfundsvidenskabelige, na-
turvidenskabelige og sundhedsvidenskabelig 
uddannelser. 

»Det er helt klart nogle særlige studerende 
- og nogle meget studievante eller studiemoti-
verede studerende – der kan håndtere en høj 
grad af selvstudium. Vi optager mange flere på 
universiteterne nu, og jeg tror, det er rigtigt, 
at det er sværere for de fleste at gennemføre et 
studie, hvis der er en meget høj grad af selvstu-
dier,« siger Hanne Harmsen.

»Jeg vil gå ud fra, at det især er dem, vi 
plejer at kalde mønstrebrydere, studerende 
som ikke kommer ud af en familie med en 
akademisk tradition, der vil have lidt sværere 
ved at komme igennem. Uden jeg har set 
dokumentation for det,« tilføjer KU-vicedi-
rektøren.

Lotte Rienecker er leder af Akademisk 
Skrivecenter på Det Humanistiske Fakultet og 
formand for Dansk Universitetspædagogisk 
Netværk. Hun mener ikke, at der hersker tvivl 
om, at de studerende på Humaniora får for lidt 
undervisning. 

»Vi tilgodeser dem, der er allermest selvsty-
rede, og som kan organisere studierne selv. 
Men hvad med dem, der har brug for mere 
støtte for at lære det her fag? Her gambler vi 
virkelig med frafaldet,« siger hun.

Penge til undervisning er forsvundet
Forholdene på mange humanistiske og også 
samfundsvidenskabelige fag har overrasket 
videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen, 
som hævede taxametrene med 12 procent i 
2010 svarende til omkring 5.000 kroner per 
studerende om året.

Hun forlanger nu i et brev til landets rekto-
rer, at de skal dokumentere, hvad de ekstra ta-
xameterpenge er blevet brugt til og præciserer, 
at de øgede taxametre skal øge undervisnin-
gens volumen. 

Men på Saxo-Instituttet har man ikke set no-
get til de 5.000 kroner, oplyser studieleder på 
instituttet Anders Holm Rasmussen. 

Af 47.000 kroner i taxameterpenge per stu-
derende ender kun 18.500 kroner hos institut-
tet, resten spenderer rektoratet og fakultetet 
til blandt andet administration og drift.

Hvis man fra politisk hold ønsker at styrke 
undervisningen, så må man dirigere pengene 
direkte til undervisningen, mener Anders 
Holm Rasmussen.

»Allerede da forhøjelsen kom, vidste vi godt, 
at der kunne blive store problemer med at vise, 
hvad pengene gik til. Og det har jo også vist 
sig, at det modsatte blev tilfældet - at vi har 
skåret i undervisningen,« siger han.

Kirsten Refsing mener, at »ministeren fodrer 
hunden med sin egen hale,« da universiteterne 
er pålagt et sparekrav på to procent per år. 

Hun fortæller samtidig at nogle af de ekstra 
taxameterpenge er omsat i ansættelse af ad-
junkter, lektorer og professorer og investeret 
i et læringscenter på fakultetet. Hun nævner 
dog ikke, hvor mange undervisere det drejer 

AkTIoN 

I december 2010 overdrog studerende på Saxo-Instituttet et skyldnerbevis på halvandet semester til ledel-

sen på Det Humanistiske Fakultet. Formand for HUM-rådet Jacob Thorek Jensen deltog i protesterne, men 

må sande, at de desværre ingen effekt havde. 

sig om, eller hvilke institutter, de er blevet 
ansat på.

Mangel på kolde hjerner
En del af baggrunden for nedskæringen til 12 
ugers undervisning er, at institutledelsen i 
højere grad end tidligere vil sætte tæring efter 
næring, mener Christian Troelsgaard, der er 
lektor på Saxo-Instituttet og tillidsmand for 
underviserne på instituttet.

I 2008 og 2009 underviste de fastansatte 
VIP’er på Saxo-Instituttet nemlig tilsammen 
20.905 timer mere, end der var afsat ressourcer 
til. Det vil sige, at hver underviser i gennemsnit 
underviste 25 procent ’for meget’ per semester.

Det kan ikke præcis vurderes, om under-
viserne primært har arbejdet gratis, eller om 
noget af tiden er gået fra deres forskning, for-
tæller Christian Troelsgaard

»For mit eget vedkommende har det bety-
det, at jeg har følt mig noget presset ved at 
undervise fuldt og samtidig passe forskningen. 
Mit bud er, at det er gået lidt ud over både 
forskning og fritid,« siger han.

»Hvis vi skulle afspadsere det hele, skulle vi 
lukke undervisningen på Saxo-Instituttet ned i 
to semestre. Og vi kan ikke få overarbejdet ud-
betalt, for det er økonomien desværre ikke til.« 

Derfor anerkender Saxo-underviserne, at 
ledelsen ønsker at begrænse deres ’merunder-
visning’ ved at skære i semesterlængden, selv 
om de selvfølgelig ville foretrække, at der blev 
ansat flere til at varetage den forskningsbase-
rede undervisning.

Studielederen på instituttet, Anders Holm 
Rasmussen, medgiver, at det er en sidegevinst, 

at de faste lærere får mulighed for at ned-
bringe timeantallet, men han holder fast i, at 
hovedanledningen til at afkorte semesterlæng-
den var budgetnedskæringer. 

Brug for nye undervisningsformer
Hvordan kan universitetet tilrettelægge undervis-
ningen, så de studerende ikke primært skal lære 
stoffet af en underviser – det bliver fremtidens 
udfordring, ifølge Lotte Rienecker. Tiden, hvor de 
studerende på Humaniora får 25 timers under-
visning om ugen, kommer aldrig igen, siger hun:

»Derfor skal vi have universitetspædagogi-
ske modeller for, hvordan de studerende så 
lærer noget, når der ikke er meget lærerstyret 
undervisning tilbage. Og det er lige præcis 
det, vi ikke har fået oparbejdet på de klassiske 
universiteter. Her kan vi lære noget af projekt-
orienterede universiteter som RUC og Aalborg 
Universitet,« mener Lotte Rienecker.

Men undervisningsudviklingen på Huma-
niora er blevet beskåret fra flere sider. Således 
blev to medarbejdere, som arbejdede med uni-
versitetspædagogik og undervisningsudvikling 
på Det Humanistiske Fakultet, fyret i januar, 
fortæller Lotte Rienecker, som er helt uforstå-
ende over for, at ledelsen på KU nedprioriterer 
dette område midt i en omstillingstid, hvor 
behovet for pædagogisk udvikling er akut.

Vicedirektør Hanne Harmsen henviser til, 
at formålet med rektors projekt ’Den gode 
uddannelse’ blandt andet er, at ansatte og 
studerende kan komme med forslag til alter-
native undervisningsformer. Og her er afsat ti 
millioner kroner til at gennemføre 66 udvalgte 
forsøgsprojekter i løbet af 2011.
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FREMTIdENS BIBLIoTEk

Af Claus Baggersgaard

Biblioteker er blevet nedlagt og bibliotekarer 
afskediget, men besparelserne er ikke blevet 
brugt til at forbedre servicen og skaffe bedre 
materialer i form af adgang til flere elektroni-
ske bøger og tidsskrifter for de studerende og 
forskerne på Københavns Universitet (KU), 
viser en ny evalueringsrapport.

Forbedret service og adgang til flere res-
sourcer var ellers netop tanken med KUBIS-
samarbejdet mellem KU og Det Kongelige 
Bibliotek (KB).

Ifølge universitetsbibliotekar Michael Cotta-
Schønberg, der er chef for KUBIS, drejer det 
sig om »ikke ubetydelige beløb,« der allerede 
er sparet i forbindelse med nedskæringer på fa-

Biblioteks- 
besparelser  
endt i sort hul

kulteter og institutter, og der er udsigt til yder-
ligere besparelser i år – også på budgettet for 
Københavns Universitetsbibliotek (under KB). 

Institutbiblioteker nedlagt
Reduktionerne er mange. Institutbibliotekerne 
ved Biologisk Institut, Geo-centret, Kemisk In-
stitut og Institut for Folkesundhed er nedlagt. 
Institutbibliotekerne ved Datalogisk Institut 
og Statens Naturhistoriske Museum er blevet 
stærkt reducerede. Panum Biblioteket er om-
dannet til studiecenter. Det Biovidenskabelige 
Fakultet (Life) har nedlagt otte stillinger ved 
biblioteksfunktionen, svarende til en tredjedel 
af personalet.

»Jeg må konstatere, at pengene ikke er gået 
til mere elektronisk bibliotek, men til at løse 
institutternes økonomiske problemer. Der er 
pres på ressourcerne, og ledelserne opfatter 
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Billigere og bedre biblioteker for pengene 
var målet med KUBIS-samarbejdet mellem 
universitetet og Det Kongelige Bibliotek. Men 
flere institutter har nedlagt deres bibliotek 
og brugt pengene til at fylde huller i deres 
skrantende økonomi.
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www.ku.dk

Direktør til forskningscentret BRIC
Stillingen som direktør for BRIC (Biotech 
Research & Innovation Centre) skal 
besættes per 1. oktober 2011, og vi 
søger nu en ambitiøs, højt profileret 
og fremtrædende forsker, der kan lede 
centret og dets forskning ind i den næste 
ekspansionsfase.

BRIC blev etableret i 2003 af ministeren 
for Videnskab, Teknologi og Udvikling 
som et forsknings-“centre of 
excellence” med fokus på molekylære 
mekanismer, som ligger til grund for 
sygdomsudvikling. BRICs mål er at udøve 
grundforskning på højeste niveau til 
gavn for menneskeheden, og i dag har 
BRIC omkring 200 ansatte, primært 
forskere, som især beskæftiger sig med 

kræftforskning. Inden for de kommende 
3-5 år forventes BRIC at ekspandere 
yderligere samt styrke samarbejdet med 
den kliniske sektor om videreudvikling af 
forskningens translationelle aspekter. 

BRIC er organiseret som en særlig 
forskningsenhed under Københavns 
Universitet, og direktøren refererer 
direkte til universitetets rektor.

Frist for ansøgning er fredag den  
1. april 2011.

Se mere på www.bric.ku.dk/jobs

kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t

tydeligvis bibliotekerne som et område, der 
også kan spares på, blandt andet fordi mere 
og mere bliver elektronisk. Men licenser til 
tidsskrifter online er dyre, og alene prisstignin-
gerne udgør i dag et meget stort problem for 
KUBIS,« siger Michael Cotta-Schønberg.  

Han tilføjer, at han er helt tryg ved institut-
ter og fakulteters prioritering af deres res-
sourcer: en besparelse på biblioteket kan være 
nødvendig for at holde på en forsker eller un-
derviser, som man ellers måtte afskedige.

   
kritiske ansatte
De KU-ansatte, der er blevet en del af KUBIS, 
er i evalueringen af samarbejdets første to år 
blevet spurgt, hvordan de har oplevet over-
gangen. 

Det nye partnerskab er ikke ren idyl, viser 
besvarelserne. Således har 67 procent af de 
ansatte ikke oplevet et kvalitetsløft i materiale-
anskaffelsen. Bedre materialer var ellers netop 
hjørnestenen i samarbejdet.

Ole Jørgensen, tillidsrepræsentant for 
bibliotekarerne, peger på, at Københavns Uni-
versitetsbiblioteks budget til indkøb af bøger 
er blevet skåret fra godt syv millioner kroner 
i 2010 til godt fem millioner kroner i år med 
henvisning til den dårlige økonomi.

Åbningstiderne på Det Humanistiske Fa-
kultetsbibliotek og Det Natur- og Sundheds-
videnskabelige Fakultetsbibliotek bliver også 
ramt. Sidstnævnte vil fremover lukke en time 
tidligere hver dag undtagen fredag, så det går 
den forkerte vej. 

Ole Jørgensen mener dog, at det største 
problem er, at KU bruger KUBIS-samarbejdet 
som påskud til at lukke bibliotekerne lokalt på 
institutterne.

Han siger, at kun ved at stå midt i fagom-
rådet med den daglige kontakt til forskere og 
studerende kan man opbygge en platform for 
organisation og formidling af et fags viden. 

»KU kan selvsagt ikke være tjent med, at 
medarbejderne har en mangelfuld viden om 
videnorganisation og videnformidling, men 
den biblioteksfaglige kompetence forsvinder 
fra KU med lukningen af institutbibliotekerne 
og nedprioritering af hele universitetsbiblio-
teket. Jeg må advare om, at det kun tager et 
øjeblik at smadre, hvad det har taget os mange 
år at opbygge,« siger Ole Jørgensen.

 
Slør i arbejdsglæden
Godt 64 procent af medarbejderne føler heller 
ikke større arbejdsglæde efter KUBIS er opret-
tet, og mere end halvdelen mener ikke, at den 
nuværende samarbejdsmodel er optimal. Den 
delte ledelse, hvor medarbejderne på det fag-
lige område refererer til fakultetsbibliotekaren 
og på det personalemæssige og økonomiske 
til institutlederen, giver ligeledes problemer, 
svarer mere end halvdelen.  

Tillidsrepræsentanterne konkluderer, at 
svarene er udtryk for, at bibliotekarerne i dag 
føler sig længere væk fra de faglige miljøer 
på institutterne; at de ikke længere har den 

direkte kontakt til forskerne; og at der mangler 
dialog mellem dem og ledelsen og de to ledel-
ser imellem.

»Det handler dybest set om manglende kom-
munikation, og om at lederne i begge lejre 
ikke vil tage ansvar. Det gør, at medarbejderne 
føler, at de befinder sig i en slags ingenmands-
land. Vi ønsker en samarbejdsstruktur, så 
medarbejderne kan være glade og tilfredse, 
men det viser besvarelserne, at en stor del ikke 
er,« siger HK-fællestillidsrepræsentant Ingrid 
Kryhlmand, som har siddet i styregruppen, der 
har evalueret KUBIS.

De ansatte ønsker derfor at der oprettes et 
lokalt samarbejdsudvalg for KUBIS. Det har KU-
ledelsen i første omgang afvist, men har dog gi-
vet tilsagn om at drøfte sagen med KB's ledelse.

        
Forbedringer for brugerne
Michael Cotta-Schønberg peger på, at det 
trods nedskæringerne er lykkedes at skabe en 
række forbedringer til glæde for de studerende 
og forskerne, fordi de ansatte har arbejdet 
hårdt for at få KUBIS til at fungere.

Der er foretaget en gennemgribende omlæg-
ning af licenser til elektroniske tidsskrifter, så 
langt flere på universitetet nu har adgang. Bru-
gen af de elektroniske videnressourcer stiger 
fortsat, og cirka 50 separate onlinekataloger 
med materialer er i dag samlet i et stort fælles-
katalog ved navn Rex, så de er blevet synlige 
og tilgængelige for alle på KU.

Cirka 87 procent af de ansatte mener, at den 
fælles onlineadgang har været en god ide.

Bibliotekernes åbningstid er de fleste steder 
udvidet markant, så de er oppe på 70 timer om 
ugen, og antallet af studiepladser er øget med 
40 procent, så der nu er 2.660 pladser i alt. 
Endelig har fakulteterne og rektor besluttet, at 
alle trykte materialer anskaffet for KU-midler 
skal være tilgængelige for alle KU-ansatte og 
studerende.

Ifølge universitetsbibliotekaren viser under-
søgelser da også en rimelig grad af tilfredshed 
blandt brugerne af KUBIS-bibliotekerne.

  
det mener de studerende
Formanden for Studenterrådet på KU, Ea 
Busch-Petersen, advarer mod, at KUBIS ud-
vikler sig til en camoufleret spareøvelse og 
mener, at det er ærgerligt, hvis institutterne 
har brugt de penge de har sparet på KUBIS til 
andet end bibliotekerne. 

Effekterne har dog overvejende været posi-
tive, og forholdene er blevet bedre for de stu-
derende, der er særligt glade for etableringen 
af Rex og de længere åbningstider.

»Vi kunne godt tænke os endnu længere 
åbningstider, så fakulteterne kan udvikle sig 
til rigtige campusområder, hvor de studerende 
også kan opholde sig om aftenen og i weeken-
den,« siger studenterrådsformanden.

 
Slut med institutbiblioteket
Michael Cotta-Schønberg mener, at det er nød-
vendigt, at KUBIS-samarbejdet fortsætter, hvis 

•   KUBIS er forkortelsen for Københavns Univer-

sitets Biblioteks- og Informationsservice

•   Københavns Universitet har en unik og kompli-

ceret biblioteksstruktur

•   Der eksisterer 40 store og små biblioteker 

under de enkelte fakulteter og institutter

•   Københavns Universitetsbibliotek og en 

række fakultetsbiblioteker hører derimod 

under Det Kongelige Bibliotek, der tilmed 

hører under et helt andet ministerium end 

universitetet, nemlig Kulturministeriet 

•   To ud af tre biblioteker på KU drives således 

ikke af universitetet, men af Det Kongelige 

Bibliotek (KB)

•    Som konsekvens af den komplekse situation 

besluttede KU og KB i 2008 at samle alle 

bibliotekerne i en fælles organisation kaldet 

KUBIS i første omgang for en femårig periode

•   Baggrunden for aftalen var ønsket om at 

skabe en mere rationel drift, at opnå res-

sourcebesparelser og serviceforbedringer for 

studerende og forskere.

faKta oM KUbis
STUdIER 

Anders Tørring Kolding, der 

læser Idræt, begyndte at 

bruge fakultetsbiblioteket på 

Naturvidenskab for et halvt år 

siden. Før anede han ikke, at det 

eksisterede. Han sætter særlig 

pris på den trådløse internetad-

gang, de indbydende rammer, at 

der er gruppepladser, hvor hans 

læsegruppe kan holde møde og 

de lange åbningstider, specielt i 

eksamensperioden. 

KU skal leve op til de krav brugerne vil stille til 
biblioteket i fremtiden.

Folk forventer adgang til materialerne hjem-
me fra deres computer, så det universitetsbib-
liotek, der toner frem i horisonten er et stort 
universitets-tværgående digitalt bibliotek, og 
de lokale samlinger af trykt litteratur vil ef-
terhånden være overflødige. Det traditionelle 
institutbibliotek vil derfor forsvinde i løbet af 
de næste 10-15 år, mener han.

Han håber dog, at institutterne vil bevare 
et antal bibliotekarer lokalt forankret i de 
faglige miljøer som informationsspecialister, 
der understøtter institutternes forskning og 
undervisning.

»Vi biblioteksfolk har et overlevelsesinstinkt 
som alle andre mennesker, der gør, at vi vil be-
vare vores institution, som vi kender den, men 
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udviklingen stopper ikke, så vi har valget mel-
lem at være bagtrop eller være med til at præge 
fremtiden,« siger Michael Cotta-Schønberg. 

clba@adm.ku.dk
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2009 i protest mod »kampagnen mod rådet,« 
peger alle pile dog mod Milena Penkowa som 
Sanders anonyme kontakt. Dels på grund af 
spørgsmålenes karakter, og dels fordi rådsmed-
lemmerne fik at vide, at de kom fra en person 
tæt på videnskabsministeren. Det var allerede 
dengang almindelig kendt i forskningskredse, 
at den nu svindelanklagede hjerneforsker var 
en nær personlig ven af Helge Sander. 

Fælles for de tre KU-forskere er, at de var 
rådsmedlemmer. Den nu svindelanklagede 
Milena Penkowa var tilmed ansat på samme 
institut på KU som Mette Rosenkilde, hvor 
Albert Gjedde er institutleder. Det var netop 
Rosenkilde, der blev foretrukket frem for Pen-
kowa, da et ledigt professorat blev slået op på 
instituttet. 

De har også alle tre fået støtte fra FSS, mens 
de var medlemmer. Milena Penkowa fik deri-
mod 11 afslag på stribe i perioden 2000-2009 
med begrundelser som fx »Rådet fandt ikke 
projektbeskrivelsen tilstrækkeligt konkretise-
ret« og »Der er ikke redegjort tilstrækkeligt for 
projektets metode«.  

Hun fik godt nok 500.000 kroner fra FSS i 
1999 og 2,1 millioner kroner i 2000, altså in-
den hun fik afvist sin doktordisputats.

Mette Rosenkilde modtog 1,4 millioner kro-
ner i 2007 og 3,7 millioner kroner i 2008 øre-

mærket til kvindelige forskningsledere. Albert 
Gjedde fik en million kroner i 2008, og Merete 
Nordentoft en bevilling på lige omkring 1,5 
millioner kroner både i 2006, 2007 og 2008.

Ikke nepotisme
Merete Nordentoft gætter på, at hun blev lagt 
for had, fordi spørgeren var misundelig eller 
så hende som et eksempel på nepotisme, fordi 
hun havde opnået bevillinger tre år i træk. Hun 
fastholder, at der ikke er noget i snakken.

»De projekter, jeg fik penge til, havde op-
nået offentlig medfinansiering på over 60 mil-
lioner og har frembragt forskningsresultater, 
der er fint publicerede og som giver anledning 
til plenar-forelæsninger på kongresser mange 
steder i verden. Projekterne fik fine karakterer 
af de internationale eksperter, og jeg er selv 
ikke i tvivl om, at det faktisk var projekternes 
kvalitet, der overbeviste de øvrige rådsmed-
lemmer og de internationale bedømmere om, 
at jeg skulle have bevilling,« siger hun.

Umuligt at bevilge til sig selv
Lars Fugger, daværende formand for FSS, 
skrev til Helge Sander, at rådet ikke ønskede 
af svare på spørgsmålene, da man fandt det 
uværdigt at skulle tage stilling til anonyme 
og grundløse anklager. Han gjorde også op-

I SAkSEN
Professorerne Merete Nordentoft, Mette 
Rosenkilde og albert Gjedde fra Københavns 
Universitet blev sammen med en række 
andre forskere anklaget for nepotisme af 
daværende videnskabsminister Helge sander. 
baggrunden var 30 anonyme spørgsmål, 
der sandsynligvis kom fra deres kollega, 
Milena Penkowa. De kalder det en ubehagelig 
oplevelse, og to af dem kræver sander stillet 
til ansvar. forvaltningsretsprofessor vurderer, 
at både ministeren og embedsmændene 
handlede ulovligt. 

Perfide spørgsmål 
De tre KU-forskere fortæller enstemmigt, at 
de var dybt rystede over anklagerne og frem-
gangsmåden. 

Merete Nordentoft havde været stolt over 
at blive udpeget til rådsmedlem som udtryk 
for sin faglige indsigt, og nu følte hun, at hun 
pludselig blev desavoueret og mistænkelig-
gjort. 

»Jeg havde svært ved at forestille mig, at det 
virkelig kunne passe, at ministeren tvang os til 
at svare på insinuerende og perfide spørgsmål 
fra et selvbestaltet anonymt orakel,« siger hun.

De tre KU-forskere har alle grublet over 
hvem spørgeren var, og hvorfor netop de kom 
under beskydning, men de vil ikke sætte navn 
på, hvem de selv tror, stod bag.

Albert Gjedde beskriver dog spørgerens 
sprog som »ejendommeligt vildtvoksende«. 

»Det minder mig om en form for papegø-
jetale, som jeg også har mødt i andre sam-
menhænge, hvor såkaldte hjerneforskere blot 
efterplaprer de udsagn, som de tror publikum 
gerne vil høre i en lind strøm af ord uden tegn 
på dybere refleksion,« siger han.

Misundelse eller hævn som motiv
Ifølge professor Søren Kragh Moestrup fra 
Aarhus Universitet, der forlod rådet i juli 

PENkowA-SAgEN

Af Claus Baggersgaard

Først udnævnte videnskabsministeren dem 
til medlemmer af Det Frie Forskningsråd 
for Sundhed og Sygdom (FSS) som de mest 
anerkendte, erfarne og kompetente forskere 
på deres felt.

Derefter hængte han dem ud og anklagede 
dem og en række andre navngivne forskere 
for at tildele en stor del af rådets forsknings-
midler enten til sig selv, til deres ægtefæller 
eller til deres faglige netværk. 

Daværende rådsformand, Lars Fugger, 
kaldte anklagerne alvorlige og injurierende, 
og karakteriserede dem som et forsøg på 
bagvaskelse. 

Baggrunden var 30 kritiske spørgsmål, 
som Helge Sander (V) havde fået fra en ano-
nym kilde midt i marts 2009.

Ministeren krævede blandt andet svar 
på, hvor store bevillinger professor Merete 
Nordentoft fra Institut for Neuro- og San-
sefag på KU, havde fået. Det samme gjaldt 
professor Mette Rosenkilde fra Institut for 
Neurovidenskab og Farmakologi på KU. 
Institutlederen samme sted, professor Albert 
Gjedde og hans personlige netværk, stod 
også for skud.
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mærksom på, at rådsmedlemmer slet ikke må 
deltage i behandlingen af ansøgninger, hvor 
vedkommende er inhabil. 

Den 27. marts 2009 sendte Forsknings- og 
Innovationsstyrelsen et ’udkast’ til besvarelse 
af de 30 spørgsmål til Sander, men han var alt 
andet end tilfreds.

Han sender få dage senere et 14 sider langt 
notat fra sin anonyme kilde tilbage med nye 
og mere detaljerede beskyldninger mod navn-
givne rådsmedlemmer.

  Den daværende videnskabsminister be-
skylder også embedsmændene i sit eget mini-
sterium for at have undveget fra at svare på 
spørgsmålene. 

»Man kunne forvente intern evaluering, 
faglig selverkendelse, selvkontrol og selvju-
stits. Ingen af disse egenskaber synes at være 
indarbejdet i styrelsens praksis, og dets svar 
er i den henseende ikke betryggende,« skriver 
Helge Sander.

Forfølgelse af den frie forskning 
Rådsmedlemmerne er vrede over, at ministe-
ren sendte svaret videre til den anonyme tred-
jepart udenfor ministeriet, tilmed uden at de 
som den angrebne part blev orienteret.

De fik faktisk først kendskab til notatets ek-
sistens, da Forsknings- og Innovationsstyrelsen 
offentliggjorde alle dokumenterne i sagen den 
16. februar i år.

»Jeg var præget af en troskyldig tillid på 
statsapparatet, ligesom jeg vægrede mig ved at 
tro på, at vi stod over for en mere sammenhæn-
gende strategi for at svække den fri forskning 
og straffe specielt Rådet for Sundhed og Syg-
dom. Nu hvor det viser sig, at vi ikke alene blev 
tvunget til at svare på spørgsmålene, men at 
vores svar – ulovligt – blev forelagt samme selv-
bestaltede anonyme orakel til kommentering, 
uden at vi blev orienteret om denne bizarre hø-
ringspart, så må jeg indse, at vi reelt blev des-
avoueret og forfulgt,« siger Merete Nordentoft.

Det var Helge Sanders politiske målsætning 
om at styrke den strategiske forskning på 
bekostning af den frie forskning, der var hans 
egentlige motiv til at hænge rådsmedlem-
merne ud, lyder teorien. 

Således har Lars Fugger udtalt, at mistæn-
keliggørelsen lammede rådets ageren i en pe-
riode, hvor medlemmerne var travlt optaget af 
at forsvare sig mod anklagerne. 

Ifølge Inge Mærkedahl, direktør for Forsk-
nings- Og Innovationsstyrelsen, er det korrekt, 
at styrelsen brugte mange ressourcer på at lave 
analyser, besvare spørgsmålene og udarbejde 
sager til minister og departement i forbindelse 
med behandlingen af de 30 spørgsmål. I alt 
2.400 AC-arbejdstimer er det gjort op til, og der-
til kommer et mindre antal timer i departemen-
tet. Hun mener dog, at det vil være at tillægge 
spørgsmålene for stor vægt at konkludere, at de 
ligefrem lammede styrelsen og forskningsrådet.

Rådet blev renset – til sidst
Af Forsknings- og Innovationsstyrelsens gen-
nemgang af sagsforløbet, fremgår det, at efter-
som videnskabsministeren udtrykte mistillid 
til styrelsen, måtte der laves en ekstern under-
søgelse af bevillingspraksis i FSS.

Opgaven fik dr.polit. Inge Thygesen, der i 
juni 2009 nåede frem til, at rådsmedlemmer i 
gennemsnit havde en succesrate 34 procent, 
når de søgte om støtte, mens succesraten var 
18 procent for ansøgere uden tilknytning til 
forskningsrådssystemet.

Der var allerede nedsat et ekspertpanel, 
der skulle evaluere forskningsrådssystemet i 
Danmark som led i en planlagt revision i loven, 
men Helge Sander kunne åbenbart ikke vente 
på resultatet. 

Allerede den 17. august skrev han i en pres-
semeddelelse, at han havde orienteret Folke-
tingets Videnskabsudvalg om de administrati-
ve ændringer, han vil gennemføre som følge af 
Inge Thygesen-rapporten. Blandt andet skulle 
den internationale profil i rådene styrkes med 
flere rådsmedlemmer fra andre lande og en 
øget brug af internationale ekspertbedømmel-
ser – de såkaldte peer reviews. 

Løbet var dermed reelt allerede kørt i for-
hold til at påvirke revisionen af forsknings-

rådgivningsloven, da bestyrelsen for Det Frie 
Forskningsråd besluttede at få lavet en udvi-
det analyse.

Rapporten, der blev offentliggjort i marts 
2010, dokumenterede, at rådsmedlemmerne 
allerede havde en høj succesrate, før de ind-
trådte i rådet, og efter de var udtrådt igen.

Det kunne altså ikke være medlemskabet af 
rådet, der var årsagen til deres succes, og der 
var dermed heller ikke grundlag for at hævde, 
at der var tale om nepotisme. Den simple og lo-
giske forklaring er sandsynligvis, at forskerne, 
der bliver udpeget til at sidde i forskningsrå-
dene, faktisk er de mest anerkendte, hårdtar-
bejdende, erfarne og kompetente på deres felt.

   
Sig undskyld, Sander
Hverken Mette Rosenkilde, Merete Nordentoft 
eller Albert Gjedde tror, at sagen har haft kon-
sekvenser for deres forskning eller mulighed 
for at skaffe midler, og de føler alle tre, at de 
er blevet renset med den sidste undersøgelse.

Merete Nordentoft og Albert Gjedde vil dog 
gerne til bunds i sagen og have en undskyldning.

»Jeg får aldrig samme tillid til Viden-
skabsministeriets arbejde, før der er ryddet 
fuldstændig op i denne sag, og de skyldige er 
udrustet med de nødvendige reprimander el-
ler næser,« siger Albert Gjedde.

Merete Nordentoft vil også have undersøgt, 
om ministeriet har begået ulovligheder. 

»Jeg synes, at Rådet for Sundhed og Syg-
dom fortjener en undskyldning. Rådsmedlem-
merne er travle mennesker, som oveni deres 
almindelige ansvarsfulde arbejde leverer flere 
hundrede timers – stort set gratis – arbejde 
hvert år. Man kunne forvente en vis anerken-
delse for dette arbejde, men i stedet blev vi 
af ministeren i offentligheden hængt ud som 
nepotister,« siger hun. 

Ingen dårlig eftersmag
Helge Sander afviser, at han skulle have gjort 
noget forkert, og han vil fortsat ikke afsløre sin 
anonyme kilde.

»Uanset hvilke kilder jeg end måtte have, er 
det altid en ministers ret og pligt at stille kriti-
ske spørgsmål til sit system. Svarene på de 30 
spørgsmål viste sig at være særdeles relevante 
– idet de kom til at præge det eksterne udvalgs 
evaluering af forskningsrådssystemet og efter-
følgende også Folketingets ændring af loven,« 
udtalte han, da sagen begyndte at rulle.

Og efter han kom tilbage fra ferie i Thailand 
den 22. februar, havde han ikke skiftet mening:

»Jeg har brugt min vinterferie på virkelig 
at tænke over, om jeg skulle have gjort noget 
anderledes i denne her sag. Og det mener jeg 
ikke. Jeg sidder ikke tilbage med en dårlig 
smag i munden.«

Undersøgelsen kommer
Afløseren på posten som videnskabsminister, 
Charlotte Sahl-Madsen (K) sagde under et 
åbent samråd den 10. februar, at hun ikke 
selv ville benytte Sanders fremgangsmåde og 
stille spørgsmål fra en anonym kilde, men hun 
tilføjede, at det er helt legalt for en minister at 
stille kritiske spørgsmål til systemet. 

Dansk Folkepartis videnskabsordfører, Jes-
per Langballe, har kaldt Sanders ageren pinlig, 
men er uafklaret med hensyn til kravet om en 
uvildig undersøgelse af Penkowa-sagen, her-
under Sanders rolle.

Socialdemokraternes videnskabsordfører, 
Rasmus Prehn, lover dog, at undersøgelsen 
kommer uanset hvad.

»Det er kun et spørgsmål om der går uger, 
måneder eller det først bliver efter næste valg. Så 
snart vi har flertallet, så kommer den,« siger han.

Og at der bliver rigeligt at undersøge be-
kræfter professor Claus Haagen Jensen, der er 
ekspert i forvaltningsret. Han udtaler således 
til Forskerforum, at hverken embedsmænd el-
ler ministre ifølge forvaltningsloven må plante 
dokumenter som anonyme, hvis de faktisk 
kender afsenderen.

clba@adm.ku.dk

LæS ogSå På UNIAVISEN.dk
»Oppositionen uenig om Sander løb om hjørner 

med den«

”For mig at se er det slet ikke 
udtryk for forvaltningsskik.  
Jeg ser ingen forvaltningskul-
tur i det her, og jeg formoder,  
at det er en helt enestående 
fremgangsmåde.”
Tim Knudsen, professor ved Institut for Statskundskab på KU og ekspert i det danske 

politisk-administrative systems historie og struktur, på spørgsmålet om hvorvidt Helge Sanders 

fremgangsmåde er god forvaltningsskik.
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»En svindler skal 
jo ikke have lov 
at lægge hele 
universitetet ned«

HARd TALk

Af  Richard Bisgaard og Christoffer Zieler

Efter flere måneders mediestorm om den politi-
anmeldte hjerneforsker Milena Penkowa, er jag-
ten nu er gået ind på at finde den hovedskyldige 
i, at sagen har kunnet udvikle sig til den største 
forskningsskandale i nyere tid. Hvem skal have 
aben, dig eller Helge Sander?  

Rektor Ralf Hemmingsen: »Jeg ser den som 
en sag på Københavns Universitet, som en del 
af det, som jeg har ansvaret for at håndtere. 
Nu ser jeg det som KU’s opgave at få afsluttet 
sagen på en sådan måde, at der ikke er løse en-
der. Og det gør KU på forskellige måder. 

En måde er bestyrelsens beslutning om at 
sende en grundig, detaljeret gennemgang af 
hele det administrative sagsforløb til Viden-
skabsministeriet, som er vores tilsynsmyndig-
hed, og det er noget Kammeradvokaten sidder 
og arbejder med. Det er sådan set Kammerad-
vokaten, der har fået alle de papirer, vi har.

Det andet hovedspor er forskningssporet, 
og her har vi haft møde med Det Frie Forsk-
ningsråd, og de har indvilliget i at lave et kom-
missorieudkast og komme med nogle forslag 
til at sammensætte et uafhængigt panel, der 
kan vurdere Penkowas forskning. Vi laver det, 
Forskningsrådet foreslår. For selvfølgelig kan 
vi ikke have et spørgsmål hængende om, hvor-
vidt en tidligere KU-forskers forskning er valid.

Og så er der et tredje spor, hvor KU’s rolle i 
det store og hele er udspillet, og det er politi-

anmeldelsen, hvor sagen nu ligger som en 
efterforskning i politiets regi, fordi vi har en 
mistanke, der altså er så stærk, at vi lavede en 
anmeldelse vedrørende nogle ret vigtige doku-
menter i den første doktorsag, der altså efter 
vores opfattelse var forfalskede.

Jeg ser det som en udrednings- og afkla-
ringsopgave nu, ikke som en abekastning i 
Zoologisk Have.«

Pinligt at være ansat på kU
Nogle oplever det som pinligt at være ansat eller 
studere på KU for tiden. Meget uvant den nor-
male situation mødes man med skepsis om, at 
der jo må være meget andet snyd og uredelighed 
på stedet, når KU selv er så uduelig til at opdage 
og håndtere sådanne sager. Hvad vil du gøre for 
at genskabe folks glæde og stolthed over at ar-
bejde og studere på KU?

»Det, der jo er centralt her, er forskningsfri-
heden og friheden til at tilrettelægge sit arbej-
de og vælge sine samarbejdspartnere selv. Den 
situation er uantastet. Men det er klart, at hvis 
en enkeltperson gør vold på det ansvar, der og-
så følger med den kæmpestore frihed, så skal 
der ryddes op. Det sker med års mellemrum på 
store institutioner, at der er en svindler, og det 
må der så ryddes op i. Men det skal ikke ændre 
universitetets forskningsfrihed og føre til en 
kolossal mængde ekstra kontrol.

Der er allerede en hel del kontrol. Der er 
den kollegiale kontrol, som måske er den al-
lerskrappeste. Dem, der samarbejder om forsk-

ning, kan jo gå så tæt på hinanden, som ingen 
forvaltningsmyndighed kan. Og så er der de 
instanser, der findes, hvis man ikke kommer 
igennem kollegialt: Der er universitetets eget 
Praksisudvalg, som tager sig af sager i ’gråzo-
nen’ mellem god og dårlig videnskabelig prak-
sis, og der er Udvalgene vedrørende viden-
skabelig uredelighed, UVVU, der som statsligt 
organ behandler de tunge mistanker om 
bevidst snyd med data. Og endelig er der hele 
tidsskriftsprocessen med peer review, hvor 
alle artikler, der bliver publiceret bare rimeligt 
gode steder, er igennem en ekspertbedøm-
melse. Hertil kommer forskningsråd og private 
fonde, der har eksterne ekspertpaneler til at 
bedømme kvaliteten, når de deler penge ud. 

Så sådan en sag må føre til oprydning over 
for den, der sandsynligvis har forbrudt sig mod 
den frihed og det ansvar, men det kan ikke 
ramme de andre. Og derfor synes jeg ikke, der 
er grund til at krybe langs væggene. Der er 
grundlag for at rydde op i sagen.«

kravet om en uvildig undersøgelse
Hvorfor afviser du så kravet fra 58 forskere om 
at nedsætte en ekstern, uvildig komite med for-
nøden faglig og juridisk kompetence til at under-
søge alle aspekter af Penkowa-sagen, herunder 
KU’s håndtering af sagen.

»Det, der sker nu, er, at vi sådan set er gået til 
en uvildig myndighed, nemlig forskningsråde-
ne, for at få råd til, hvordan vi bedst gennemfø-
rer en undersøgelse af det videnskabelige spor.«

De 58 forskere sigter også til din rolle i sagen.
»Ja, det er rigtigt, men der har bestyrelsen 

fastlagt, at Kammeradvokaten skal lave en 
sammenhængende redegørelse til ministeriet. 
Det er også det naturlige at gøre, fordi de er 
tilsynsmyndigheden for os. Men jeg vil godt 
understrege, at Kammeradvokaten har et re-
nommé og en bestalling at leve op til.«

Men Kammeradvokaten er i denne sammen-
hæng KU’s faste advokat og derfor inhabil, siger 
dine kritikere.

»Jeg har ikke på noget tidspunkt udtalt mig 
imod nogen form for undersøgelser. Jeg går 
med i det, som bestyrelsen beslutter, at univer-
sitetet skal gøre.«

Men hvorfor bider du ikke bare til bolle og får 
en uafhængig international komite til at under-
søge alle aspekter af sagen? Så kan du ikke mis-
tænkes for at ville feje noget under gulvtæppet? 

»Men det er sådan set eksakt det, der sker 
i vores drøftelse med forskningsrådet. Det er 
principielt den samme model, som de brugte 
i Norge,« siger Ralf Hemmingsen med hen-
visning til en sag fra 2006, hvor den norske 
forsker Jon Sudbø fuskede i stor stil med sin 
forskning i mundcancer. Her nedsatte myn-
dighederne en undersøgelseskommission, der 
skulle optrevle sagsforløbet.

Men det ændrer ikke ved, at Kammeradvo-
katen er inhabil og ikke kan erstatte en uvildig 
undersøgelse.

»Jeg henholder mig til at gøre det, besty-
relsen har besluttet. Og Kammeradvokatens 

Hvordan kan rektor med god samvittighed blive 
siddende på sin post på baggrund af det, der er sket? 
Hvorfor indser han ikke, at han er en del af skandalen, 
og at hans afgang kan give mulighed for en ny start? 
Vi har haft rektor til samtale og konfronteret ham med 
læsernes spørgsmål til Milena penkowa-sagen.
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juridiske kortlægning udelukker ikke, at man 
kan gøre noget andet senere.«

Men hvorfor ikke nedsætte en uvildig kom-
mission til at undersøge og fremlægge det hele 
på en gang i stedet for at sagen skal oprulles af 
journalister og bringes som pinlige afsløringer i 
pressen?

»Fordi jeg af grundtemperament er meget 
tilhænger af en grundig proces og en sags-
oplysningsproces, sådan at de beslutninger, 
der bliver truffet, sker på et oplyst grundlag, 
og derfor har jeg ingen bemærkninger til det, 
bestyrelsen har besluttet. Det er i hvert fald 
ikke nogen ugrundig metode. Det kan jeg ga-
rantere.«

Rigtigt eller forkert at være på to-
mandshånd
Hvordan kan du med god samvittighed blive 
siddende på din post på baggrund af det, der er 
sket? Hvorfor indser du ikke, at du har været en 
del af det, og at din afgang kan give mulighed for 
en ny start?

»Det er en slags forvaltningsmæssig katarsis-
teori, som jeg ikke abonnerer på. Det er så-
dan, at det er faldet i min lod at være ansat 
som dekan og siden rektor i en periode, hvor 
Milena Penkowa har haft sit virke på KU, og 
i den anledning har jeg skullet forvalte nogle 
sager, der er dukket op. Det er ikke alle sager, 
en dekan eller rektor får, der er morsomme at 
forvalte. Nogle er, den her er ikke. Men det har 
jeg gjort fra sag til sag, og derfor kan jeg ikke 

abonnere på det katarsis-spor, at fordi man 
laver sit arbejde, så skal man skabe en eller an-
den emotionel revolution ved at træde tilbage. 
Det har jeg ingen planer om. Som jeg også 
sagde i fjernsynet: Det er trods alt heller ikke 
mig, der ansætter mig selv.«

Flere læsere vil gerne vide, om du er bekendt 
med de rygter, der går på KU om, at du skulle 
have modtaget ’modydelser’ fra Penkowa som 
tak for din hjælpsomhed.  

»Weekendavisen skrev sidste år på forsiden 
om det, og den artikel har jeg læst. Så det er 
jeg bekendt med. Og jeg har også svaret på det 
meget tydeligt, og jeg har ikke noget at tilføje 
til det svar.«

Og svaret var, at du aldrig har været på to-
mandshånd med Penkowa. Men hvorfor egentlig 
ikke, spørger professor David Favrholdt og be-
skylder dig i et indlæg i Politiken for i så fald at 
have begået embedssvigt. Ifølge ham er det første 
en rektor bør gøre, når en ansat forsker beskyl-
des for snyd og bedrageri, nemlig at indkalde 
vedkommende til en personlig samtale under fire 
øjne, og derefter tilkalde en sekretær og få det, 
der kom ud af den, ført til referat, og først deref-
ter få sagen sat på dagsordenen i universitetets 
styrelse?  

»Favrholt er et vrøvlehoved. Det er det rene 
sludder, han siger. Jeg har selvfølgelig holdt 
møder med Penkowa, men der har deltaget 
prodekaner eller jurister eller sågar bisiddere 
og advokater. Der har været afholdt en række 
formelle møder med Penkowa under sagsfor-

”Jeg har haft det sådan 
under hele forløbet, at de 
sagselementer, der har 
været, har jeg forsøgt at 
behandle som netop sager. 
For mig er Penkowa en sag.” 
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hver tid melde en forsker til UVVU, hvis man 
har en faglig, specifik begrundet mistanke om 
uredelighed.«

Men hvorfor lader du ikke bare UVVU være 
’second opinion’?

»Det er fordi, vi var valgt akademisk ledelse, 
og vi følte en forpligtelse til at forsøge at kva-
lificere en sådan mistanke. Fakultetet skulle 
jo i givet fald stå bag en anmeldelse til UVVU, 
hvad der er en meget sjælden og alvorlig ting. 
Derfor ville vi godt kvalificere det, inden vi 
eventuelt besluttede at gøre det.«

Hvorfor tages rotteforsøgene ud?
Men hvorfor bedes de to nordiske eksperter kun 
om at tage stilling til de to hovedspørgsmål af 
mere faglig karakter, mens det tredje hoved-
spørgsmål om rotteforsøgene tages ud, selv om 
det var det vigtigste i forhold til mistanken om 
videnskabelig uredelighed?

»Det er jeg ikke enig i. Til spørgsmålet om, 
hvorfor spørgsmålet om rotteforsøgene blev 
taget ud af spørgeskemaet til de to eksperter, 
kan jeg sige, at det skete på råd af den da-
værende rektors sagsbehandler her på Frue 
Plads.«

Men hvad var begrundelsen for at det skulle 
tages ud?

»Det var en vurdering, tror jeg, af, at det 
ville være for meget at sætte de to eksterne 
eksperter til at foretage efterforskningen af et 
rottetællingsspørgsmål. De to var fageksper-
ter i det indholdsmæssige. Og hvad var det 
vigtigste? Det var en samlet vurdering af de 
kritikpunkter, der var i bedømmernes indstil-
ling. Noget af det var ret skarp kritik af nogle 
faglige, metodemæssige ting, og det var det, 
de to eksperter tog sig af, og så var der spørgs-
mål særligt med fokus på en bestemt tabel i et 
af arbejderne om antallet af dyr. Og det var et 
spørgsmål om at skaffe dokumentation for, om 
de forsøg havde fundet sted. Den dokumen-
tation fik vi så tilvejebragt på papir, og det er 
den dokumentation, vi i dag tror, var forfal-
sket. Men det var der ingen, der mistænkte for 
dokumentfalsk dengang, hverken den akade-
miske ledelse eller juristerne, eller, må man 

antage, Penkowas advokat, som fremsendte 
disse dokumenter til os. Så det var en samlet 
vurdering på baggrund af en ekspertudtalelse 
og de dokumenter, der blev fremlagt for os, 
som sandsynligvis var falske.«

At dokumenterne om rotteforsøgene nu viser 
sig at være falske, bortforklarer jo ikke, at du i din 
slutskrivelse til Penkowa i 2004 faktisk tager ad 
notam, at hun ikke har kunnet redegøre tilfreds-
stillende for flertallet af dyrene, hvorefter du giver 
hende en undskyldning og et tilbud om at aflevere 
sin disputats til et nyt bedømmelsesudvalg.

»Man kan diskutere ordvalget. Jeg forfatter 
ikke alle breve selv, men jeg vedstår, at jeg 
har underskrevet det brev. Det er selvfølgelig 
nonsens at tolke det som at vi godkendte, at 
forsøgene ikke var lavet. Det handlede om, at 
der i denne tabel ikke var angivet stedet for 
forsøgenes udførelse, og det var det, vi sagde, 
vi tog til efterretning, at hun havde indrøm-
met var en fejl, ikke at hun ikke havde lavet 
forsøgene.«

Men hun havde ikke godtgjort antallet af rot-
ter, vel?

»Det dokumentationsmateriale, vi skriftligt 
fik forelagt, gjorde det overordentlig sandsyn-
ligt, at de forsøg var blevet foretaget, også i 
stort antal.«

Men hvis man siger, at der har været anvendt 
1000 rotter, så skal der vel være dokumentation 
for indkøb af 1000 rotter og ikke bare en løs 
henvisning til et stort antal?

»Det materiale, vi fik, gjorde det overor-
dentlig sandsynligt, at der var lavet et så stort 
antal, som hun hævdede. Politianmeldelsen 
indeholder logbøger, faxer fra firmaet og 
kontrakter med firmaet. Det ser meget overbe-
visende ud, men viser sig altså med stor sand-
synlighed at være forfalsket.«

Ekspertpanel havde uindskrænkede 
muligheder 
I hvilket omfang synes du, at det norsk-svenske 
udvalg havde mulighed for at vurdere kvaliteten 
af det første bedømmelsesudvalgs arbejde?

»Det har tit været sagt, at det var meget 
usædvanligt, at vi havde sådan et ekspertpa-

Understøttelsesfonden for enker og 
børn af lærere 

i den danske folkeskole
I ovenstående fond er der nogle legatportioner ledige,

som kan søges af:

a)  Enker efter lærere i folkeskolen, som ved sygdom eller på anden 
måde er vanskeligt stillede.

b)  Ugifte børn, fortrinsvis døtre, af lærere i folkeskolen, når den af for-
ældrene, der er lærer, er død, og børnene har behov for økonomisk 
støtte.

Ansøgningsskemaer er obligatoriske og fås enten på Københavns Stifts 
hjemmeside www.kobenhavnsstift.dk under ”Legater” eller ved 
henvendelse til Københavns Stiftsadministration, Nørregade 11, 

1165 København K, tlf. 3347 6500. 
 

Det må oplyses, til hvilken gruppe ansøgeren hører og det er kun 
ansøgninger der er korrekt udfyldt og bilagt dokumentation der kommer 

i betragtning. 
 

Ansøgningsfrist: 24. marts 2011

Understøttelsesfonden for enker 
og børn af præster i folkekirken

I ovenstående fond er der nogle legatportioner ledige,
som kan søges af:

a)  Enker efter præster i folkekirken, som ved sygdom eller på anden 
måde er særlig vanskeligt stillede, eller som har behov for midlerti-
dig økonomisk bistand.

b)  Børn af præster i folkekirken, når den af forældrene, der er præst, er 
død, og børnene har behov for økonomisk støtte.

c)  Børn af præster i folkekirken til hjælp til en påbegyndt længere 
varende undervisning eller til studier og anden uddannelse.

Ansøgningsskemaer er obligatoriske og fås enten på Københavns Stifts 
hjemmeside www.kobenhavnsstift.dk under ”Legater” eller ved 
henvendelse til Københavns Stiftsadministration, Nørregade 11, 

1165 København K, tlf. 3347 6500. 
 

Det må oplyses, til hvilken gruppe ansøgeren hører og det er kun 
ansøgninger der er korrekt udfyldt og bilagt dokumentation der kommer 

i betragtning. 
 

Ansøgningsfrist: 24. marts 2011

”Det er jo ikke alle sager, en  
dekan eller rektor får, der er 
morsomme at forvalte.  
Nogle er, den her er ikke.”

løbet, selvfølgelig har der det. Ellers havde 
man ikke kunnet forvalte sagen. Så jeg synes 
Favrholt kommer med rent pjat.«

Havde du et indtryk af, at Milena Penkowa 
var forfulgt i de faglige miljøer?

»Næ, det kan jeg ikke sige. Jeg har haft det 
sådan under hele forløbet, at de sagselemen-
ter, der har været, har jeg forsøgt at behandle 
som netop sager. For mig er Penkowa en sag. 
Og det er jo ikke sådan, at vi har haft en sag 
om ugen. Der har været intervaller på et par år 
indimellem, hvor der ikke var sager. Men når 
de har været der, har jeg forvaltet dem efter 
bedste evne ud fra de forvaltningsprincipper, 
jeg har lært. Jeg har ikke haft en forhåndsop-
fattelse af, hvad der var op og ned i det her. 
Jeg har forsøgt at skaffe et sagligt grundlag for 
at beslutte, hvad vi gør i denne sag.«

Behovet for en ’second opinion’
Lad os gå videre til disputatssagen. Hvorfor 
indhenter du en ’second opinion’ i stedet for at 
gå direkte til UVVU med bedømmelsesudvalgets 
mistanker?

»Det, der forelå, var en meget kritisk bedøm-
melse af en afhandling. Man kunne have valgt 
at sige: disputatsen er dumpet, hun har truk-
ket den tilbage, væk med den, vi lægger den 

i arkivet, færdigt arbejde. Når vi ikke gjorde 
det, var det fordi, der i bedømmelsen var nogle 
kritikpunkter, som vi syntes var mere skarpe, 
end det trods alt er normalt selv i disputatser, 
der forkastes. Derfor spurgte vi os selv i den 
akademiske ledelse, om ikke vi burde forsøge 
at kvalificere, om der faktisk var noget, der 
burde i UVVU. Man skal være opmærksom 
på, at dengang i 2003, havde KU ikke noget 
Praksisudvalg. Derfor fungerede vi til en vis 
grad som vores eget praksisudvalg ved at bede 
nogle eksterne om at kigge på det. De kom så 
med nogle svar, og på den baggrund beslut-
tede vi, at det ikke skulle i UVVU.«

De tre oprindelige bedømmere ville gerne have 
indbragt sagen for UVVU, men blev forhindret 
heri af Rigshospitalets jurister, der mente det 
ville bryde fortroligheden i deres bedømmelse, 
hvis de rejste sagen. Kan du bekræfte det?

»Jeg er ikke jurist. Men der var ikke i kon-
klusionen af den første bedømmelse skrevet, 
at man mistænkte eller formodede eller kunne 
antage, at der var tale om videnskabelig ure-
delighed, og det kunne man jo udmærket have 
skrevet, hvis det var det, man ville.

Men hvad man efterfølgende kan have fået 
af råd, efter at bedømmelsen var skrevet, det 
ved jeg ikke. I princippet kan enhver jo til en-
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PENkowA-SAgEN På UNIAVISEN.dk

Underskriftindsamling for Penkowa-

undersøgelse

UVILDIGHED – på vegne af de 58 forskere, som 

siden november har bedt om uvildig undersø-

gelse af penkowa-sagen, har fem professorer 

sat gang i en underskriftsindsamling, der skal 

lægge fornyet pres på KU’s bestyrelse.

Indstillede sig selv til Eliteforsk-pris

pRIS – Hvorfor fik penkowa, som havde mindst 

to alvorlige forskningssager i bagagen og i ni 

år var blevet dumpet af fagfolkene i Det Frie 

Forskningsråd, den prestigiøse EliteForsk-

pris? Forklaring: Hun var fakultetets eneste 

kandidat.

Rektor underkendte eget fagudvalg i 

Penkowa-sag

pRES – Ralf Hemmingsen håndplukkede de 

forskere, som sikrede Milena penkowa en dok-

torgrad. Det oplyser et ledende medlem af det 

udvalg, som rådgiver den sundhedsvidenskabe-

lige dekan i netop forskningsfaglige spørgsmål.

Meldte fupforsker – og blev fyret

RYGTER – Var det en straffeekspedition, da 

Københavns Universitet (KU) fyrede den lektor, 

som anmeldte kassereren i et videnskabeligt 

selskab til politiet for underslæb? Nej, hun blev 

fyret som led i nedskæringerne på Farma, lyder 

svaret fra hendes tidligere foresatte.

kU-ledelse forsøgte at forhindre politiop-

klaring af svindelsag

UNDERSLÆB – I 2008 blev Københavns Uni-

versitet gjort bekendt med, at en højtprofileret 

forsker tilsyneladende havde begået under-

slæb, men på Det Sundhedsvidenskabelige 

Fakultet forsøgte man at bremse sagen.

Snart  
bachelor?  
Hvor skal  
du hen?
På DTU kan du blive civilingeniør på 2 år, hvis du har en  
relevant naturvidenskabelig bachelorgrad i forvejen. Du kan 
vælge mellem 27 forskellige kandidatretninger, f.eks.  Akvatisk 
 Videnskab og Teknologi, Olie- og Gasteknologi  eller Lyd og  
Akustisk Teknologi. Eller måske er Farmateknologi eller Systembiologi mere dig? 
Du kan sagtens nå at læse mere om dine muligheder, før du beslutter dig.  
Der er først ansøgningsfrist d. 1. april.

Læs mere om alle vores kandidatuddannelser på www.dtu.dk

nel. Men der vil jeg gerne sige: Det er over-
hovedet ikke usædvanligt. Hvis man har et 
videnskabeligt problem, man skal have hjælp 
til, er det faktisk normalt, at man beder nogle 
eksperter udefra til at hjælpe sig. De fik alle 
muligheder for at undersøge sagen. De fik et 
brev fra mig, hvor der stod, at de kunne møde 
op på site visit, de kunne rekvirere alt relevant 
materiale, alle præparater, de kunne kigge i 
mikroskoper, de kunne interviewe Penkowa, 
de kunne henvende sig til fakultetet, og de 
kunne blive sat i forbindelse med bedøm-
melsesudvalget. Så deres muligheder var 
uindskrænkede for at lave den undersøgelse, 
de skønnede nødvendig for at svare på spørgs-
målene.«

Men hvorfor vedlagde du ikke bedømmelses-
udvalgets samlede indstilling på cirka 20 sider 
som baggrundsmateriale til de to eksperter? 
Det er jo travle folk, som ikke kan forventes at 
bruge tid på selv at skaffe materiale til at udtale 
sig om den sag, som opdragsgiveren ønsker 
vurderet.  

»De fik et fagligt ekstrakt af den, og de fik 
kommentarer fra Penkowa, og de fik selvfølge-
lig artiklerne, men der var ikke tale om en lille 
fodnote, men om et åbent mandat og dermed 
en opfordring til at foretage en gennemgriben-
de undersøgelse. Særligt bemærkningerne om, 
at de kunne komme på site visit og interviewe 
Penkowa og bedømmerne. Så den indvending 
vil jeg afvise.« 

En undskyldning, men for hvad?
Hvorfor tror du mere på de eksterne eksperter 
end på det oprindelige bedømmelsesudvalg?

»Det, de to nordiske eksperter tog stilling til, 
var destilleret ud af den oprindelige bedøm-
melse på en sådan måde, at de oprindelige 
bedømmere på nær en af dem, som var syge-
meldt, sagde ok for, at det også var de vigtigste 
faglige punkter. Og nu var det meget markant, 
det svar, der kom, og derfor lagde vi det til 
grund. Det handlede jo ikke om en genbedøm-
melse af disputatsen, den var jo trukket til-
bage. Det handlede om: Står der noget her, der 
gør, at det kan vurderes som videnskabeligt 

uredeligt? Nej, det gør der ikke. Altså beslut-
tede jeg, at det ikke skulle til UVVU.«

De oprindelige bedømmere klager jo over i 
dag, at I ikke sendte det samlede materiale med.

»Jeg henholder mig bare til, at de to eks-
terne havde adgang til alt materiale.«

Er du enig i deres konklusion om, at det oprin-
delige bedømmelsesudvalg hverken havde evne 
eller vilje til at trænge ind i sagens substans?

»Jeg konstaterer, at det var det, de skrev.«
Men du har også sagt undskyld til det oprinde-

lige bedømmelsesudvalg, ikke?
»Jeg har skrevet, at i lyset af den stærke 

mistanke, der er kommet om, at der forelå 
forfalskede dokumenter, har jeg beklaget det 
forløb, der har været i den tid, der er gået. Det 
er klart, at hvis det bedømte var et falsum, så 
havde de i hvert fald ret i den del af kritikken, 
der vedrørte forsøgene i tabel 1.«

Så den faglige kritik vedrørende de to andre 
hovedpunkter, står ved magt?

»Jeg kan, selv om jeg er rektor og selv psy-
kiater, ikke begive mig ud i en faglig diskus-
sion med to neuroanatomiske eksperter og tre 
bedømmelsesudvalgsmedlemmer. Det falder 
ikke i min lod at bidrage til den debat.«

Næ, men det gør du vel alligevel, når du skri-
ver til dem, at de hverken har evne eller vilje …

»Det er ikke rigtigt. Jeg sendte dem ordent-
ligvis de to eksterne eksperters redegørelse, og 
så skrev jeg til dem, at det var nogle formule-
ringer, der kunne give anledning til eftertanke, 
eller noget i den retning. Jeg har ikke skrevet 
noget om, hvorvidt de havde evne eller vilje. 
Jeg sendte dem de to eksperters redegørelse til 
orientering, og det synes jeg, hører sig til.«

kritikken står ved magt – eller …
Du bliver kritiseret for, at du bare sender disse 
voldsomt nedladende kommentarer videre til de 
oprindelige bedømmere, hvor man normalt ville 
bortredigere sådanne uforskammetheder, inden 
man sender det videre.

»Jeg er ikke tilhænger af censur i videnska-
belige korrespondancer.«

Men kunne det være, at når de nu kommer 
med så voldsom en kritik, at det har noget at 

gøre med, at de netop ikke har taget stilling til 
rotteforsøgene?

»Altså, jeg går ud fra, at de pågældende 
har taget stilling til de indholdsmæssige kri-
tikpunkter, de fik forelagt, og det var de mest 
graverende kritikpunkter fra udvalget. Og det 
var udvalget i hvert fald også enige i.«

Så kritikken af det oprindelige bedømmelses-
udvalg står ved magt?

»Det har jeg ikke forudsætninger for at vur-
dere. Jeg siger bare, at den diskussion er der, 
og den kan man sætte sig ind i, hvis man er 
fagekspert.«

Så når du har sendt en undskyldning til det op-
rindelige bedømmelsesudvalg, skyldes det ikke 
den der formulering om, at de hverken havde vil-
je eller evne til at trænge ind i sagens substans?

»Det har jeg svaret på.«
Så fangede jeg ikke svaret.
»Så kan du høre det, hvis du spoler båndet 

tilbage.«
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5 TIMER 

Læs her om pakken: Fri tale i 5 timer, 1 GB Data, MMS, SMS og BiBoB 
til BiBoB.  Overstiges dataforbruget, forbeholder vi os retten til at skrue 
datahastigheden ned til 64 Kbit. Ringer du udover pakken, takseres du 1 
øre pr. sekund. Oprettelse 30 kr. Mindstepris 1. måned 179 kr. 

5 TIMER
Alt inkluderet...
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Et af spørgsmålene på programmet lød: »Er 
der, eller bør der være, forskel på krav og 
forventninger til videnskabelige eksperter og 
andre slags eksperter?«

Fri leg på den politiske scene
Professor ved MEF Stig Hjarvard beskriver 
politiske kommentatorer som aktører, der 
balancerer mellem det faktuelle og det forudsi-
gende, endog det fiktive.

»De er en form for politiske børsmæglere, 
der overvåger de mindste udsving på markedet 
for meninger og vurderinger. De har retten til 
at lave tankeeksperimenter og forudsige, hvor-
dan det politiske system vil udvikle sig.« 

Et dilemma opstår ifølge Hjarvard, fordi vi 
har at gøre med en selvbestaltet profession, 
som ingen har godkendt. De skal ikke stå til 
ansvar over for nogen institution, men henter 
stadig legitimitet fra hele tre roller: journali-
stens, politikerens og ekspertens.

»De fleste politiske kommentatorers ad-
gangskort til deres profession er, at de har fun-
geret som medierådgivere for toppolitikere. 
Det er det forhold, at de har været i stand til 
at forvalte et job inde fra det politiske system 
i interaktionen med andre journalister, der 
giver dem kreditværdigheden til at have særlig 
ekspertindsigt i, hvad der foregår inde i syste-
met. Samtidig har de ofte en journalistisk bag-
grund,« siger Hjarvard. 

Det er blandt andet en udvikling i journa-
listikken, der har banet vejen for de politiske 
kommentatorers taletid i medierne.

Mens journalisterne i 70’erne og 80’erne 
var optaget af at vælte regeringer, så en anden 
journalistisk tilgang til virkeligheden dagens 
lys i 90’erne, siger Stig Hjarvard.

»Der er tale om en form for postmoderne 
journalistik, hvor journalisterne i højere grad 
ser sig selv som nogle, der skal give fortolk-
ninger af, hvad der foregår i samfundet, eller 
forudsige, hvad der er ved at ske.« 

Den traditionelle videnskab har været til-
bageholdende på det punkt og dermed givet 
plads til andre eksperter, heriblandt de politi-
ske kommentatorer, der er villige til at levere 
den type forudsigelser, som journalisterne i 
stigende grad efterspørger.

En gratis omgang
Udviklingen har ført til, at de politiske kom-
mentatorer og eksperter nu dominerer medie-

billedet. Det er dommen fra professor i retorik 
ved Københavns Universitet Christian Koch. 

Han har netop udgivet bogen ’De svarer ikke 
– fordummende uskikke i den politiske debat’, 
som revser den danske politiske debatkultur, 
og samme tur får de politiske kommentatorer, 
der ifølge Koch er styret af den opfattelse, han 
kalder kynisme – at politikere alene er drevet 
af ønsket om at opnå magt.

»Det er et vigtigt træk i kommentatorernes 
virksomhed, og en opfattelse, der dominerer 
hos politiske eksperter som Henrik Qvortrup, 
Mogensen og Kristiansen, Ralf Pittelkow og 
DR’s Jens Olaf Jersild,« siger han.

»Selv på P1, DR’s kloge radiokanal, optræ-
der Jens Ringberg med fortolkninger af den 
politiske proces, som i meget vid udstrækning 
handler om, at de (politikerne, red.) gør det 
ud fra det og det partistrategiske, person-, fløj- 
eller blokstrategiske motiv og ikke ud fra be-
kymringen for landets eller verdens tilstand.«  

»Og det er sådan set meget nemt og gratis 
at gøre, for vi kan jo aldrig med sikkerhed 
vide, hvad folks inderste motiver er. Den her 
ekspertise kan man trække i en automat,« siger 
Christian Koch. 

På vej mod mere substans
Den rolle, de politiske kommentatorer spil-
ler, har dog også positive sider. For eksempel 
er de gode til at demaskere, hvad der foregår 
i dagens komplicerede politiske spil, hvor 
journalister og til dels også videnskabelige eks-
perter ikke har samme mulighed for at afgive 
fortolkninger. 

Omvendt kan det være usundt for den po-
litiske debat, at en gruppe aktører har fået 
særlig status som værdidommere, mener Stig 
Hjarvard. Og så fjerner de politiske kommen-
tatorers ensidige fokus på den politiske proces 
fokus fra indholdet. 

Men her forudser Christian Koch, at vi, efter 
ti år med politikernes motiver på dagsordenen, 
vil se en tendens mod mere indhold og mindre 
strategi.

Hjarvard tror dog ikke, det vil resultere i et 
comeback til de traditionelle eksperter som 
dem, der skal kommentere det politiske spil. I 
stedet vil man prøve at se lyset i andre aktører 
på den politiske stjernehimmel, som for ek-
sempel afgåede toppolitikere, der nu kan tale 
mere frit.

khkr@adm.ku.dk

De er en tredjedel journalist, en tredjedel 
politiker og en tredjedel ekspert. De opnår 
legitimitet fra tre verdener, men står ikke til 
ansvar for andre end sig selv. på Københavns 
Universitet vendte et hold ’rigtige’ eksperter 
vrangen ud på de politiske kommentatorer.

tRæK EN  
      PolitisK 
EKsPERt

RoLLESPIL 
Af Kristina Helena Kristensen

I nutidens medielandskab vil journalister hel-
lere agere spåkoner end sporhunde, og det lev-
ner spalteplads til en gruppe light-eksperter – 
de politiske kommentatorer. Mange eksperter i 

universitetsregi er nemlig lidt tilbageholdende 
med at kigge i krystalkuglen.

Det var nogle af konklusionerne til institutse-
minaret, ’Kampen om eksperterne’, på Institut 
for Medier, Erkendelse og Formidling, MEF, 
hvor de politiske kommentatorer blev udsat for 
det, de normalt lever af at udsætte andre for.
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De politiske kommentatorer er spåkoner 

snarere end sporhunde. Som en slags 

politiske børsmæglere ernærer de sig ved 

svingningerne på markedet for meninger og 

vurderinger. Her ses politisk redaktør på TV2 

Henrik Qvortrup i en på én gang selvironisk 

og selvsmagende iscenesættelse. 
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KUMMENtaR

Ralf Hemmingsen

Rektor på Københavns 

Universitet

Ea Busch-Petersen, formand, 

og Bjarke Lindemann Jepsen 

næstformand, Studenterrådet 

ved KU.

Et spørgsmål om tillid 
PENkowA-SAgEN

Af Rektor Ralf Hemmingsen

SAGERNE OM MILENA PENKOWA har bragt 
Københavns Universitetet i en svær situation. 
De har bragt en række studerende og medar-
bejdere i en svær situation. Og de har bragt 
mig i en svær situation. Dagligt opruller medi-
erne nye historier, som betvivler min evne til 
– i tide og på korrekt vis – at håndtere anklager 
om snyd med forskning, misbrug af forsknings-
midler, dokumentfalsk og røverhistorier. Sær-
ligt alvorlige er anklagerne, fordi de potentielt 
kan beskadige selve universitetets fundament: 
Fakta, sandhedssøgen, saglighed. Uagtet at 
sagen er yderst sjælden og, så vidt jeg ved, er 
uden fortilfælde på KU og i Danmark. 

Når man læser mediernes beskrivelser og 
udlægninger af denne sag, kan jeg sagtens 
forstå, at jeg bliver spurgt om, hvad der dog 
foregår på KU. Derfor vil jeg gerne her frem-
hæve et grundlæggende retsprincip, som KU 
bestræber sig på at overholde: Princippet om, 
at man er uskyldig indtil, man er dømt af en 
domstol. 

I sager om konkrete mistanker om videnska-
belig uredelighed er ’domstolen’ UVVU. Hvad 
angår KU’s forvaltning af sagen, må vi vente 
til Kammeradvokaten senere i denne måned 
afleverer den redegørelse, som bestyrelsen 
satte i værk i januar, og som skal afleveres til 
Videnskabsministeriet. 

REDEGØRELSEN AFVENTES nok med 
spænding. For mange undrer sig i dag over, 
hvordan Penkowa både kunne få priser og 
en doktorgrad, når der nu efterfølgende har 
vist sig at være mistanke om dokumentfalsk 
og om, at dele af hendes forskning aldrig blev 
gennemført. 

Forklaringen er den simple, at jeg ikke den-
gang havde de oplysninger, som jeg har i dag. 
For det andet kan og må en institution som 
Københavns Universitet ikke behandle sager 
på baggrund af rygter og anklager, som ikke 
er officielt bekræftede eller dokumenterede. 
Uanset hvilket medielys det så end kommer til 
at stille mig selv i. Heller ikke selvom man kan 
have stor sympati for de mennesker, som på 
forskellige måder føler sig klemt i sagen. For 
det er en ulykkelig og ubehagelig sag for man-
ge mennesker, ikke mindst for de fagfæller og 
studerende, der har haft nære samarbejder 
med Penkowa.

Sagen handler i høj grad også om tillid. Ja, 
der findes kontrolsystemer. Men i forsknings-
verdenen er det mindst lige så centralt, at man 
lever op til den tillid, der følger med forsk-
ningsfriheden. Det er i øvrigt et væsentligt ele-
ment i langt de fleste menneskelige relationer. 
Derfor var der ingen, inklusive mig selv, der 
forestillede sig, at den dokumentation, som 
Milena Penkowa i sin tid fremlagde, var forfal-
sket, som vi nu formoder. 

KU har nu inddraget en række aktører, som 
skal hjælpe med til at komme til bunds i denne 
komplekse sag. Der er dermed hele fem under-
søgelser i gang. Dem må vi have tillid til. 

Tillid til, at politiet foretager en grundig 
efterforskning af KU’s anmeldelse; at Rigsrevi-
sionen kommer til bunds i diverse forsknings-
konti; at Kammeradvokaten leverer en grundig 
redegørelse for det administrative sagsforløb; 
og at UVVU får belyst og efterprøvet de kon-
krete mistanker om videnskabelig uredelighed 
i Penkowas forskning. Og endelig tillid til 
De Frie Forskningsråd, som har indvilliget i 
at give KU rådgivning om, hvordan man kan 
undersøge den resterende del af Penkowas 
forskning. 

Hvis bestyrelsen ønsker en rent ekstern 
undersøgelse efter at have læst Kammerad-
vokatens gennemgang, så kommer også den. 
Jeg har aldrig udtalt mig imod eksterne under-
søgelser, men jeg synes, det er logisk at Kam-
meradvokaten nu forelægger den udredning, 
bestyrelsen har bedt om og som vi skylder til-
synsmyndigheden Videnskabsministeriet. 

Vi skal til bunds i sagen. Men det forhold, at 
en enkelt person sandsynligvis har gjort vold 
på det ansvar, der følger af forskningsfriheden, 
skal ikke lægge hele KU ned. Omverdenens og 
vores gensidige tillid er afhængig af, at sagen 
belyses til bunds. Når det sker, tror jeg ikke, at 
tilliden til KU og dets forskning lider skade på 
blot lidt længere sigt. 

Af formand Ea Busch-petersen og næstformand Bjarke 

Lindemann Jepsen, Studenterrådet ved KU

VI STUDERENDE PÅ KU oplever ikke uddan-
nelsesinvesteringer. De humaniorastuderende 
oplever langt fra flere timer (deres semestre er 
tværtimod blevet beskåret). I stedet oplever vi 
stressede undervisere og forskere, der gerne 
ville gøre en ekstra indsats for os, men des-
værre ikke har kapacitet til det.  

Ekstra 4.000 kroner per studerende per år 
på fx Humaniora, hvor der går over 11.000 
studerende, må alligevel give en sum, der gør 
fakultetet i stand til at løfte uddannelseskvali-
teten og timetallet. På ægte eksamensmanér, 
vil vi derfor stille et spørgsmål. Hvor er timer-
ne blevet af?

VI ANERKENDER, at det er et åbent hv-
spørgsmål. Sådanne spørgsmål giver mulig-

hed for grundige og nuancerede svar – en 
fordel i eksaminer – men kan oftest besvares 
med megen udenomssnak: ”Det er jo et me-
get kompliceret tilskudssystem”; ”pengene 
er forsvundet, og vi har aldrig set noget til 
dem”; eller, ”fællesadministrationen har taget 
pengene, så der er ikke blevet flere penge til 
uddannelse.” Sådan lyder bare nogle af de 
svar, I har fået.

Af samme grund må vi med dette indlæg 
skride til ja/nej-spørgsmål: Er pengene blevet 
brugt på flere timer? Ja eller nej!?

Er pengene blevet brugt på udvidelse af KU’s 
og fakulteternes administration? Ja eller nej!? 
Øges timetallet ikke, fordi midlerne er util-
strækkelige? Ja eller nej!?

SELVOM DET ER KU, vi her eksaminerer i før-
ste omgang, er der også andre, der trænger til 
at blive underkastet lidt ekstern censur. Mens 
vi venter på svarene fra KU’s ledelse, kunne 
man jo passende eksaminere videnskabsmi-
nisterens og Folketingets måde at finansiere 
uddannelser på. 

De 4.000 kroner i taxameterforhøjelse er 
langt fra nok til, at man kan tale om reelle 
investeringer i uddannelse. Faktisk er det kun 
en lappeløsning. Regeringen bestilte i 2009 en 
rapport fra konsulentvirksomheden McKin-
sey, der konkluderede, at fx de humanistiske 
uddannelser er underfinansierede med cirka 
11.000 kroner per studerende per år. 

Ved at trække de 4.000 kroner fra, er Humani-
ora stadig underfinansieret med 7.000 kr. per 
studerende per år. Tallene er nogenlunde de 
samme for Samfundsvidenskab og Teologi.

DERTIL KAN MAN så lægge, at KU hvert år 
er pålagt at spare to procent på ’administrati-
onseffektiviseringer’. Og selvom KU havde et 
historisk højt optag af nye studerende i som-
mer, hvilket burde udløse en del ekstra midler 
i taxametertilskud, modregnede finansmini-
steren de ekstra midler i KU’s basistilskud. Der 
er altså kommet mange flere studerende, men 
færre penge.

Se, så kan man tale om massiv udhuling af 
vores uddannelsers økonomiske grundlag, 
uanset om Folketinget så laver små taxameter-
forhøjelser i ny og næ for at vise investerings-
vilje og politisk handlekraft. 

LIDT HAR OGSÅ RET – men fører ikke til 
verdensklasse. 4.000 kroner burde føre til 
en forbedring. Men vi har ikke mærket noget 
til dem. Og selvom en ekstra time, hvis man 
kun har fire timer om ugen er en forøgelse på 
20 procent, så er det jo langt fra det fuldtids-
studie, som både politikere, erhvervsliv og 
universitetets top mener er orudsætningen for 
universiteter i verdensklasse. Der skal mere – 
meget mere – til.

I første omgang er det en altafgørende nød-
vendighed, at studierne ikke beskæres yderli-
gere, hverken i timetal, uger eller kvalitet. Vi 
har brugt et helt efterår på en nyskabende og 
inddragende uddannelsessatsning. 

Den Gode Uddannelse, som satsningen blev 
kaldt, må ikke være en ø af idéer i et hav af 
nedskæringer. For en uddannelse kan umuligt 
være god, hvis den ikke findes. Kvalitet er også 
et spørgsmål om timetal. 

Hvor er timerne?
Folketinget gav i 2009 ekstra 4.000 kroner per 
studerende per år til ’de tørre fag’ på humaniora og 
samfundsvidenskab. Men hvor er timerne blevet af?

”Den Gode Uddannelse, som 
satsningen blev kaldt, må ikke 
være en ø af idéer i et hav af 
nedskæringer.”
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PERSoNALEPoLIk

Af Leif Søndergaard (AC) og Ingrid Kryhlmand (HK),

Fællestillidsrepræsentanter  

Da de personalepolitiske grundprincipper blev 
udsendt til alle medarbejderes privatadresser 
i december 2007, var der mange, der havde 
svært ved at tage dem alvorligt. Der blev grinet 
lidt af dem, fordi principperne ikke lige kunne 
genkendes fra hverdagen på KU. Ledelsen 
brugte derefter mange kræfter på at forklare, 
at det faktisk var den ønskværdige fremtidige 
tilstand, der var beskrevet. Altså noget, KU 
skulle arbejde frem imod. 

Her, tre år efter, er det vist på tide at foretage 
en status over, hvordan principperne og der-
med også personalepolitikken er blevet imple-
menteret. Er der kommet mere trygge arbejds-
forhold? Er der et godt samarbejdsklima? Er 
der mere konkurrencedygtige vilkår? Vi vil i det 
følgende forsøge at svare på de tre spørgsmål.

Fyringer skaber utryghed
KU har nu for tredje år i træk måttet skære i 
antallet af ansatte. Ved budgetforhandlingerne 
i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) for budget 
2011, afviste medarbejdersiden at anbefale 
budgettet til bestyrelsen og bad i stedet den 
daglige ledelse om at lave et budget, der ikke 
medførte afskedigelser med henvisning til, at 
der faktisk er overskud. Det blev afvist! 

Ved forrige afskedigelsesrunde, bad med-
arbejderne den daglige ledelse om at afsætte 
penge til fratrædelsesordninger. Det blev 
afvist! Heldigvis lyttede bestyrelsen til medar-

bejdernes ønsker og afsatte midler til både at 
reducere afskedigelser og til fratrædelsesord-
ninger. Og så var der penge til det!

Giver fyringer et godt samarbejdsklima? Gi-
ver det trygge arbejdsforhold? Giver det tiltro 
til ledelsen? Nej, vel? 

Ingen medindflydelse
Da KU skulle indsende kommentarer til re-
visionen af universitetsloven, ønskede med-
arbejderne, at KU's svar skulle indeholde en 
bemærkning om, at der på KU skulle være 
medindflydelse i ordets egentlig betydning. 

Men den daglige ledelses synspunkt var, 
at der ikke måtte røres ved den enstrengede 
ledelses ret til at beslutte alt, og at medarbej-
derindflydelsen var tilstrækkelig i samarbejds-
systemet. Efter høring i samarbejdsudvalget 
kan ledelsen jo træffe alle beslutninger, uanset 
medarbejdernes synspunkter, hvis det er det, 
den vil. 

Ovenstående eksempler viser, at det gør 
KU's ledelse! Giver det er godt samarbejdskli-
ma? Giver det tiltro til ledelsen? Nej, vel?

Ved overenskomsten 2008 blev der indført 
mulighed for lokalt at kunne aftale, hvor me-
get man skal kunne arbejde ud over 37 timer. 
Det ville give mulighed for, specielt på VIP-
området, at få styr på det ellers ustyrlige over-
arbejde. Men det afviste KU's ledelse at indgå 
en aftale om. 

Hvordan passer det med grundprincippet 
om balance mellem arbejde og fritid? Hvordan 
passer det med konkurrencedygtige vilkår? 
Det hænger ikke sammen, vel?

Nej til kompetenceudvikling
Hvem kender ikke kolleger, der har fået nej 
til ønsker om konkrete kompetenceforløb, til 
trods for at grundprincipperne specifikt siger, 
at der skal være en kontinuerlig faglig udvik-
ling, så den enkelte medarbejder kan få et godt 
arbejdsliv og et tilfredsstillende karriereforløb 
– egentlig bør det også være ledelsen, som 
tænker strategisk her. 

Begrundelserne for et nej er mangfoldige, 
men oftest henvises til, at der er for mange om 
buddet, så det bliver for dyrt. Og så er det let-
tere at sige nej til alle!

Som eksempel kan nævnes: Ved de sene-
ste afskedigelsesrunder er der fyret folk på 
Statens Naturhistoriske Museum, ikke på 
grund af dårlig økonomi, men fordi man vil 
omlægge strategien. Man har dog ’glemt’ at 
kompetenceudvikle medarbejderen til denne 
nye strategi, så derfor afskediger man. Var der 
nogen, som sagde strategisk planlægning på 
personaleområdet?

Friske eksempler på principbrud
Afslutningsvis må vi som tillidsrepræsentanter 
på både VIP- og TAP-området konstatere, at 
både grundprincipperne og personalepolitik-
ken er svære størrelser at være tro mod, spe-
cielt fra ledelsens side. Lad os komme med et 
par friske eksempler, indhøstet her efter nytår: 

Eksempel 1: Når der skal ske ansættelse af 
en TAP-medarbejder på mindre end et år, kan 
man undlade opslag, men man undlader også 
at kontakte tillidsrepræsentanten for at aftale 
lønniveau, inden der træffes beslutning om be-
sættelse af stillingen. Det er ellers klart formu-
leret i personalepolitikken, at det skal man. 

Eksempel 2: Ved forsøg på afværgeforan-
staltninger (CV-databasen) for fyringstruede, 
afvises det at nedsætte et ansættelsesudvalg 
med begrundelsen, at personalepolitikken er 
sat ud af kraft i disse situationer. Det er ellers 
også klart formuleret i personalepolitikken, at 
der skal nedsættes et ansættelsesudvalg.  

Eksempel 3: En medarbejder får uden varsel 
at vide at hans arbejdsplads skal flyttes til en 
anden adresse. Men kun fordi han er sat på CC 
på en e-mail til institutlederen. Det er ellers 
klart formuleret i punkt 10 i grundprincipper-
ne, at medarbejderne skal holdes fuldt infor-
merede om deres rettigheder og pligter samt 
om forhold, der vedrørende deres ansættelse 
og arbejde; det må vel også gælde en flytning 
af arbejdspladsen!

det store spørgsmål
Så nu spørger vi: 

Hvornår opstår den ønskværdige fremtidige 
tilstand, hvor De Ti Grundprincipper for Perso-
nalepolitik faktisk efterleves? Hvornår slipper 
vi for en helt uhyrlig tolkning af personalepo-
litikken og manglende efterlevelse af ånden i 
personalepolitikken?

Hvad blev der af 

dE TI BUd?
To af KU’s to fællestillidsrepræsentanter gør status efter tre år  
med de personalepolitiske grundprincipper  

Leif Søndergaard (AC) og

Ingrid kryhlmand (Hk)

Fællestillidsrepræsentanter
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KalENDER
Lacans diskurser 
FOREDRAG – Introduktion til psykoanalysen af René 

 Rasmussen 

Tid: 5/3 kl. 15.00-17.00 

Sted: Vesterbro Kulturhus

Arr.: NLS – Kbh.

The Muslim Brotherhood and the Egyptian 
Public Sphere 
ISLAM LECTURE SERIES – With Research Fellow Zvi Barel, 

Truman Institute, Hebrew University and prof. Jakob Skov-

gaard-petersen, CNIO, KU

Tid: 7/3 kl. 11.15-13.00 

Sted: ToRS, Snorresgade 17-19, 1st floor, room U5

Arr.: CEIT, www.teol.ku.dk/english/dept/ceit_eng

on Proofs of the Transcendence of e  
and &#960
FOREDRAG – professor David Rowe, Department of physics, 

Mathematics and Computer Science, Mainz University On 

proofs of the Transcendence of e and &#960; as Background 

to Hilbert’s Seventh paris problem

Tid: 8/3 kl. 17.00

Sted: Auditorium 10, H. C. Ørsted Instituttet

Arr.: Videnskabshistorisk Selskab

The Politics of CAP reform  
– Can Farm Ministers do the Job?
JEAN MONNET LECTURE – Af professor Carsten Daugbjerg, 

Dept. of political Science, Aarhus University

Tid: 9/3 kl. 12.15-14.00 

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 2.0.63 

Arr.: Institut for Statskundskab 

Can culture be dysfunctional?
CESEM-SEMINAR – On two approaches of culture in Russian 

sources by Sergei Kruk, Stradins University

Tid: 11/3 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lokale 14.2.50

Arr.: cesem.ku.dk

Sexet formidling af et anonymt voldsted
FROKOSTMØDE – Museumsinspektør Dorthe Wille 

 Jørgensen: Kan man gøre formidlingen af et anonymt vold-

sted  sexet? 

Tid: 14/3 kl. 12-13.15 

Sted: KUA, lokale 9.3.14

Arr.: Middelaldercentret

Chaos i arkiverne
FYRAFTENSRADIO – philip Trier, DR præsenterer en radio-

lytteseance blandt skræmmende stemmer og tabubelagt tale

Tid: 14/3 kl. 16.00

Sted: KUA, Roland Bar, bygning 21, lokale 21.0.15

Arr.: LARM, Institut for Kunst og Kultur

På sporet af tabte erindringer  
– trauma og hukommelse 
AKTUELT FRA FORSKNINGEN – Foredrag af forsknings-

professor, dr.phil. Gretty Mirdal 

Tid: 14/3 kl. 19.30

Sted: H.C. Andersens Boulevard 35

Arr.: Videnskabernes Selskab. Gratis adgangskort på www.ro-

yalacademy.dk 

Citizens, media and the EU
JEAN MONNET LECTURE – Af Lisbeth Kirk, Editor in Chief, 

EUobserver.com

Tid: 16/3 kl. 12.15-14.00  

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 2.0.63 

Arr.: Institut for Statskundskab 

Jyllands-posten – krisen set fra klasse-
rummet
UDSTILLINGSFOREDRAG – Adjunkt Mette Buchardt: 

 Skolens produktion af muslimskhed i et curriculumsociolo-

gisk perspektiv

Tid: 16/3 kl. 15.00

Sted: Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, 

Gothersgade 140, Aud 1.

Arr.: Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek

Social Transformations and Mediatic 
 Participation in Turkey 
ISLAM LECTURE SERIES – By Dr. Nurcay Türkoglu, Faculty 

of Communications, Marmara University, Istanbul

Tid: 16/3 kl. 16.15-18.00

Sted: Metro Annex, Room 5, Fiolstræde 4-6

Arr.: CEIT, www.teol.ku.dk/english/dept/ceit_eng

generalforsamling i Studenterhuset
STUDENTERHUSET – Se indkaldelse med dagsorden på 

hjemmesiden

Tid: 17/3

Sted: Købmagergade 52

Arr.: www.studenterhuset.com  

The economic crisis and the EU(ro) – 
 collapse or common solution
JEAN MONNET LECTURE – Af Steen Lohmann poulsen, 

 Deputy permanent Secretary International Office, Danish 

 Ministry of Finance

Tid: 21/3 kl. 10.15-12.00 

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 2.0.63 

Arr.: Institut for Statskundskab 

Rabindranath Tagore’s literature and its 
relevance today 
GÆSTEFORELÆSNING – Af Dr. William Radice, SOAS, 

 University of London

Tid: 21/3 kl. 14.15-16

Sted: ToRS, Artillerivej 86, lokale 0.113

Arr.: Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, ToRS

det Nye Testamente  
– genrer og  sammenhæng
FOREDRAG – Af lektor, cand.theol. Geert Hallbäck

Tid: 22/3 kl. 19.30

Sted: Kældercaféen, Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 44 

Arr.: Teologisk Forening. Entré 25 kr. for ikke-medlemmer 

Manga & Bibel 
TEMA-EFTERMIDDAG – Foredrag ved oversætter og japan-

ekspert Mette Holm, General sekretær for Det Danske Bi-

belselskab Morten Thomsen Højsgaard og leder af anima-

tionsuddannelsen ved Den Danske Filmskole Gunnar Wille

Tid: 24/3 kl. 13.15-16.00

Sted: Det Teologiske Fakultet, auditorium 7, 1. sal, Købmager-

gade 44-46

Arr.: Center for Studiet af Bibelens Brug

En introduktion til genren mangabibel og en diskussion af hvad 

der sker i mødet mellem Bibel og manga. Foredrag ved oversæt-

ter og japanekspert Mette Holm, General sekretær for Det Dan-

ske Bibelselskab Morten Thomsen Højsgaard og leder af ani-

mationsuddannelsen ved Den Danske Filmskole Gunnar Wille.

How (Not) To decide: Procedural games
CESEM-SEMINAR – Alexander Sebald, Dept. of Economics, 

KU will present his paper on policy experiments through game 

theory 

Tid: 25/3 kl. 13.15-15.00 

Sted: KUA, lokale 14.2.50

Arr.: cesem.ku.dk

Caroline Bergvalls lyd
ARTIST TALK – Fransk-norske Caroline Bergvall reflekterer 

over sin kunstneriske afsøgning af lyd 

Tid: 25/3 kl. 14.30

Sted: KUA, Bygning 21, Karen Blixens Vej 1

Arr.: LARM, Institut for Kunst og Kultur

democracy, Legitimacy and the EU
JEAN MONNET LECTURE – Af Morten Messerschmidt, MEp, 

Danish people’s party

Tid: 28/3 kl. 10.15-12.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 2.0.63 

Arr.: Institut for Statskundskab 

Næsten menneske – udveksling af 
 kropsdele som praksis og politik 
AKTUELT FRA FORSKNINGEN – Foredrag af Lektor, ph.d. 

Klaus Lindgaard Høyer 

Tid: 28/3 kl. 19.30

Sted: H.C. Andersens Boulevard 35

Arr.: Videnskabernes Selskab. Gratis adgangskort på  

www.royalacademy.dk 

Suitable for business
KONFERENCE – Om human- og socialvidenskabernes bidrag 

i erhvervsøkonomien. prof. Steve Fuller, University of Warwick, 

er hovedtaler. Se andre oplægsholdere på suitablefor-

business.dk/guests

Tid: 29/3 

Sted: Copenhagen Business School, lokale Sps01

Arr.: Studenterorganisationen Suitable for Business

Sentinel Node Procedurer
MØDE – Mødeleder er prof. Torben Steinicke, Aarhus 

 Universitets Hospital

Tid: 29/3 kl. 14.00–16.30. Tilmelding Senest 22/3 til 

ueva0001@bbh.regionh.dk 

Sted: Life, Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg, Auditorium 

3-13 

Arr.: www.dsch.dk 

Hvordan skabes en ny praksis?
FOREDRAG – Af Lars Fuglsang, Institut for Kommunikation, 

Virksomhed og Informationsteknologier, RUC

Tid: 29/3 kl. 15.15–17.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 7.0.34

Arr.: www.samfil.dk. 

The Middle East in Ferment:  
Challenges for the west 
ISLAM LECTURE SERIES – By Roger Hardy, Former BBC 

Middle East and Islamic affairs analyst

Tid: 30/3 kl. 16.15-18.00

Sted: Metro Annex, Room 5, Fiolstræde 4-6

Arr.: CEIT, www.teol.ku.dk/english/dept/ceit_eng

How will the wave of popular protest in Egypt, Tunisia and 

other parts of the Arab world affect the region’s future – and 

its relations with the West? Is the Middle East moving to-

wards greater democracy – or will the old autocrats manage 

to cling to power? Will Islamist opposition parties benefit 

from the mood of protest and anger – or are they struggling to 

jump on the bandwagon?

På jagt efter vores genetiske fortid
VINDUE TIL FORSKNINGEN – professor Eske Willerslev for-

tæller om sine forskningsmetoder og resultater 

Tid: 30/3 kl. 19.00–20.30

Sted: Brandes-Auditoriet, Frue plads 4

Arr. Kubulus, Københavns Universitets Alumneforening.  

Tilmelding nødvendig på www.alumni.ku.dk

 

Hvad sagde jeg … ti år efter ’det bliver sagt’
HERTOFT-EFTERMIDDAG – Med forfatter Kristian Ditlev 

Jensen

Tid: 31/3 kl. 16.00-18.00

Sted: psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik 

 Harpestrengs Vej, opgang 61a

Arr.: Sex & Samfund og Dansk Forening for Klinisk Sexologi 
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DivERsE
koM TIL dEBATMØdE  
MEd UNIAVISEN
Hvor er universiteterne i valgkampen? Gør det nogen 

forskel for uddannelse og forskning i Danmark, om 

rød eller blå blok vinder det kommende valg?

Mød:

Johanne Schmidt-Nielsen, Ø

Marianne Jelved, R

Rasmus Jarlov, K

Jonas Dahl, SF &

Ralf Hemmingsen, rektor for KU

Ea Busch-petersen, formand for Studenterrådet

Stina Vrang Elias, direktør for tænketanken DEA

Wenche Quist, politisk ekspert, Djøf

Ordstyrer: Jacob Fuglsang, politiken.

Tid: Torsdag 17. marts 19.00-20.45

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52, København.

Debatmødet er gratis, så kom og sæt dit præg på  

diskussionen!

BoLIgER

Bolig søges
Copenhagen, close to KUA

Period: 1.04.2011 - 30.04.2011

Size: room in an apartment

Tenant: foreign researcher, M, non-smoker

Equipment: furnished

Rent: max. 3500 kr. per month

Contact: paul Sopcak,University of Alberta, Canada,  

psopcak@ualberta.ca or Merete Lynnerup,  

Center for Subjectivity Research, mly@hum.ku.dk

NavNE
TILTRædELSER

Allan Vaag
pROFESSOR I ENDOKRINOLOGI –  

1. marts tiltræder Allan Vaag et professo-

rat i endokrinologi ved Institut for Orto-

pædi og Intern Medicin, ved Det Sund-

hedsvidneskabelige Fakultet, Køben-

havns Universitet med tilhørende overlæ-

gestilling på Rigshospitalets Afdeling for Endokrinologi. I sin 

forskning forsøger han at afdække, hvorfor nogle mennesker 

får type-2-sukkersyge.

PRISER

Jens Peder Jeppesen
FORMIDLINGSpRIS – Den 44-årige chef 

for Øresundsakvariet i Helsingør, Jens 

peder Jeppesen, er blevet indstillet til 

årets formidlingspris på Det Naturviden-

skabelige Fakultet. Øresundsakvariet ta-

ger årligt imod ca. 50.000 gæster. Dyna-

moen bag er Jens peder Jeppesen, som får prisen på 25.000 

kr. for sin usædvanlige evner til at formidle oplysninger om  

havet og dets dyr, planter og biologiske processer.

BEVILLINgER

Signe Teuber Henriksen 
FORSKNING I FRI ENERGI –  projektet 

’Investigation of CYp binding and meta-

bolism and development of methodology 

for calculation of binding energies’ er  

finansieret af både Det Frie Forsknings-

råd for Teknologi og produktion samt  

Det Frie Forskningsråd for Natur og Univers. Bevillingens knap 

3,4 mio. kroner sikrer Signe Teuber Henriksens ansættelse 

som postdoc i de næste tre år.

Anne Virring Sørensen
SØVNFORSKNING – Lundbeckfonden 

har givet 1,5 mio. kr. til et forskningspro-

jekt om søvnproblemer hos børn med  

ADHD med titlen ’Søvnmønstret hos børn 

med ADHD før og efter behandling’. pro-

jektet foregår på Børne- og Ungdoms-

psykiatrisk Regionscenter, Risskov, i de kommende 3 år og ud-

føres af læge, ph.d.-studerende Anne Virring Sørensen. under 

vejledning af professor per Hove Thomsen.

david E. gloriam
KEMOGENOMIK – postdoc på Det Far-

maceutiske Fakultet David E. Gloriam har 

modtaget 1,2 mio. kroner fra Carlsberg-

fondet til en udvidelse af stofbiblioteket 

på Institut for Medicinalkemi ved hjælp af 

kemogenomiske metoder. Kemogenomik 

er en ny metode, som hurtigt kommer på sporet af de poten-

tielle lægemiddelkandidater – og udvider stofbiblioteket, der 

er baseret på god kemi. 

Overvejer du en ph.d.?

DTU annoncerer året rundt ph.d.-stipendier inden for blandt 
andet miljø, matematik, fysik, informatik, kemi, bioteknik, 
kemiteknik, elektronik, kommunikation, rumforskning, kon-
struktion, produktion, byggeri, transport og life science. 

For tiden har vi bl.a. følgende ledige ph.d.-stipendier:
Find alle vores ph.d.-

opslag på hjemmesiden

www.dtu.dk 
DTU Kemi:

PhD scholarship in Theo-
retical Ultrafast Science
Ansøgningsfrist: 7. marts

DTU Kemiteknik:

Enhanced Oil Recovery 
with Application of Micro-
Organisms
Ansøgningsfrist: 15. marts

DTU Kemiteknik:

Enhanced Oil Recovery with 
Application of Enzymes
Ansøgningsfrist: 15. marts

DTU Matematik

Position within the re-
search areas of the depart-
ment
Ansøgningsfrist: 15. marts
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Copenhagen 
nights out end 
in black-outs, 
vomiting
Three out of every five international students 
and staff have lost their memory, vomited or 
otherwise harmed themselves after a night of 
binge drinking.

BINgE dRINkINg

By Luci Ellis

If Saturday night is a black hole in 
your memory, and you have no idea 
how you staggered home, you are not 
alone.

And if the worst that has happened 
to you after one too many Carlsbergs 
is memory black-out, then you are 
perhaps one of the lucky ones.

This is according to the latest Uni-
versity Post Drinks and Drugs survey.

Vomiting in public, bike crashes 
and even potentially life-threatening 
dips in the ice-cold harbour are com-
mon occurrences among international 
students, after a night on the town in 
Copenhagen. PhDs and staff are appa-
rently no better.

Three out of five University of  
Copenhagen foreign students and 
staff members have either suffered 
black-outs, vomited or damaged 
themselves due to excessive drinking. 

Come to Copenhagen, drink 
more
Seven out of ten exchange students 
have changed drinking habits since 
they came to Copenhagen. By ‘chan-
ge’, the students mean an increase in 
consumption, the survey shows.

Drinking is perceived as an integral 
part of student life in Copenhagen.

»It would be difficult to live in 
Copenhagen as an exchange student 
and not go out drinking at least once 
or twice a week, since you would be 
missing out on a major part of student 
social life,« explains one exchange 
student. 

Or, as one full-degree student puts 
it: 

»There is no student function that 
doesn’t involve copious amounts of 
alcohol.«

Abstaining is a social handicap
Indeed, choosing not to drink can 
prove to be a social handicap, accor-
ding to several written responses in 
the survey.

A full-degree student from Ireland 
was shunned by her peers for not 
drinking:

»I find the reaction here is much 
stronger than in Ireland when I say I 
don’t want to drink alcohol. People 
have turned away and won’t talk to 
me anymore. It is ridiculous and ig-
norant.«

luci@adm.ku.dk

Asians feel  
pressure to drink
For Asian students in Denmark, saying no to alcohol is not 
always easy. Refraining can lead to an ‘interrogation’, says  
pakistani student

PEER PRESSURE

By Madhura Mukhopadhyay

The Northern European culture of binge drin-
king can lead to uncomfortable situations for 
students from parts of the world where alcohol 
plays a smaller role in social events.

Zhichao Xue, a Chinese student of Human 
Biology tasted her first beer and wine at a 
party in Copenhagen.

»They were my new classmates and I felt 
there was some pressure to drink in a gathe-
ring with so many Danes. I could not say no,« 
she explains.

Indian student Raju Podduturi also feels 
that it is tempting to drink occasionally, if the 
situation demands it. 

»I don’t drink by choice. But in the future if 
the situation demands it, I might be open to 
it,« says Raju, who studies at the Faculty of Life 
Sciences.

In India, the drinking culture is not as ‘in your 
face’ as in Europe and many students like Raju, 
refrain from drinking.

But despite social pressure to drink when in 
Denmark, it is possible to abstain, says Abdul 
Gafar, a student from Pakistan. 

Abdul does not drink, as he practices Islam, 
which forbids alcohol. He feels that there is no 
coercion at all to grab a beer at social gathe-
rings. 

»For me, there has never been a problem 
with alcohol here. People respect my beliefs. 
During parties, I just substitute alcohol with 
coke or water,« he explains.

But even Abdul has sometimes come under 
scrutiny for abstaining, from curious Europe-
ans. He has been asked »question after questi-
on,« he says.  Usually he tries to bring the con-
versation to an end quickly, because he fears it 
might lead to an »argument about beliefs.«

Uni-avis@adm.ku.dk
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Indian Raju and Chinese Jiao at an international party 

The drinks and drugs Survey  
- what did we do? 

Our survey was made up of three 

online questionnaires; for staff, 

exchange students and full-degree 

students, respectively. 

The questions could be answered 

yes or no, but respondents could 

also add comments if they wished. 

44 people took part in the survey. 

ESN: we have been naïve

Erasmus Student Network to shift its focus 
away from drinking and distance itself from 
its party partners
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PEddLINg THE SPIRITS

By Mike Young

Excessive drinking is accepted, and even 
promoted, by the Erasmus Student Network 
(ESN). This is in spite of discreet warnings 
by their financial backers in the International 
Office, growing student criticism, and a party 
that could have gone badly wrong.

Written responses on the University Post’s 
Drugs and Drink survey, sources who have 
spoken to this media, and a cursory reading 
of upcoming events on the Erasmus Student 
Network facebook page, all paint a picture 
of an organisation that actively promotes a 
Nordic binge drinking culture: A culture that 
may be increasingly at odds with large seg-
ments of Copenhagen’s international student 
body.

Events hosted by ESN this semester inclu-
de: A 2000-exchange student cruise on the 
Stockholm-Tallinn ferry with Scandinavian 
ESN colleagues which includes a drink-as-
much-as you-want-for-free double happy 
hour. A Copenhagen casino night with wel-
coming champagne, and a toga party where 
draught beer and shots are only DKK 10.

Last December, the University Post re-
ported from an ESN co-organised event that 
could have ended in disaster: Common sense 
safety precautions were flouted and semi-
drunken students were verbally abused by 
bouncers after a sudden power failure.

In the latest University Post Drugs and 
Drinks survey, which had no questions 
specifically related to ESN, an enthusiastic 
student points to »Erasmus parties with spe-
cial prices for drinks for students, allowing 
people to drink more«.

Embedded in alcohol-tolerant culture
The stated purpose of ESN is to organize 
 activities for the international students to 
meet each other and their mentors in an 
informal and fun environment. The network 
also organises trips, presumably non-alcohol 
related, to Danish folk dancing events and 
the Danish Nordisk Film studios.

But what the fun also entails is hinted at 
when incoming students are welcomed by 
ESN representatives at orientation meetings 
for new international students.

»We have been told that we are not supposed 
to talk too much about alcohol,« said the ESN 
representative at an orientation event recent-
ly to murmurs of laughter from unsuspecting 
students. He then outlined a series of up-
coming events where cheaper drinks seemed 
to be one of the main attractions.

The International Office supported ESN with 
DKK 20,000 last semester, an amount that 
is a regular and routine financial support 
for the network. It has previously discreetly 
warned the group that the alcohol element 
should not get out of hand.

»The University is not interested in sup-
porting binge drinking,« Director of the In-
ternational Office John Edelsgaard Andersen 
emphasises to the University Post. »And the 
ESN should be careful that it does not get a 
profile that is only oriented towards party-
ing«.

That said, John Edelsgaard Andersen 
doesn’t »believe that we in the International 
Office should go in and stipulate that no 
alcohol should be allowed at ESN’s events. 
Remember we are embedded in an alcohol-
tolerant culture,« he says.

At normal prices,  danish students
According to the International Office, timely 
budgets are handed in to them by ESN, outli-
ning what the ESN has used their money for. 

No line items on this budget specify exact-
ly what goes to alcohol-related social events, 
and what goes to cultural events like folk 
dance. But according to ESN spokeswoman 
Anne Saabye, none of the DKK 20,000 dona-
tion goes to alcohol or alcohol discounts.

International students come from a range of 
cultures, some with different drinking tra-
ditions. A culture clash, or co-optation, with 
Northern European drinking may be inevi-
table. Some will argue that the ESN network 
may not even have the power to stop the 
binge drinking even if it wanted to.

But the issue of heavy drinking in internatio-
nal student networks raises larger questions 
on alcohol policy, explains John Edelsgaard 
Andersen of the International Office. Uphol-
ding stricker university alcohol policies just 
for internationals is not realistic. He points 
to the regular Danish university tradition of 
the Friday-bar for students at departments 
throughout campus: »Should we then pre-
vent international students from taking part 
in these events?«.

miy@adm.ku.dk     
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SPECIAL REPoRT:  
dRINkS ANd dRUgS

Editorial: ESN should sober up
It is time the Erasmus Student Network 

(ESN) sobered up, writes the editor of the 

University post. The fine line between ac-

cepting the social activity 

of drinking alcohol, and the 

active promotion of binge 

drinking has been crossed.

Notorious binge drinkers
Danes are renowned abroad for drinking 

heavily and often, survey shows.

Booze in the streets a no-go in 
Bible belt state 
The sight of people drinking beer in public 

areas of Copenhagen was a shock for Joe 

Hoefler, a student from the American state 

of Oklahoma. 

drunken frolics could have 
 ended badly
Erasmus party ended with a dangerous dare-

devil dip in ice-cold harbour.

PULS Events organises parties 
for ESN
In expensive Copenhagen, Erasmus Student 

Network’s partner pULS Events has found 

the market for discounted drink events for 

international students. 

»If I organise a normal event with normal pri-

ces, I only get Danish students,« says pULS 

Events’ Robin Stegemann.

 

Hash is everywhere, but hard 
drugs are rare
8 out of 10 international staff and students 

say that hard drugs are more widespread 

in their home country than in Denmark. But 

cannabis is more widespread in Copenha-

gen.

REAd THE FULL ARTICLES, 
CoMMENTS ANd THE RESPoNSES 
To THEM oN

University post.dk

FRoM THE dANISH  
UNIVERSITETSAVISEN:

Full-time students, with almost 
no lectures
With an academic year of less than 6 

months and a semester of just 12 weeks, 

some students at the Faculty of Humanities 

feel that the concept ‘independent study’ 

has gone too far. 

FoLLow THE BEST oF THE NEwS 
FRoM THE dANISH UNIVERSI-
TETSAVISEN, IN ENgLISH oN

Universitypost.dk

  

Student network 
associated with 
drunken revelry
Financially supported by the University, student network 
ESN promotes binge drinking at parties and events
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International students in Copenhagen raise their 

glass. And raise them again, and again…

REPUTATIoN MANAgEMENT

By Mike Young

The Erasmus Student Network ESN will 
work to change its party-and-get-drunk 
image, and will no longer have its name as-
sociated with party event partners. It intends 
to focus more on non-alcohol-related events.
This is according to Anne Saabye, a spokes-
woman of ESN, in response to criticism 
relayed to her by the University Post.

Following the conversation with this 
paper, she will call an internal meeting 

with ESN volunteers to discuss a course of 
action, she says.

Anne Saabye herself has carried out a 
larger survey that confirms the University 
Post’s result, she explains.

»145 responded, and some of them like a 
mixture of parties and cultural events, but 
some also say that the parties have got out 
of hand,« she says.

She hastens to add that it is the associa-
tion with event partners that is the main 
problem. It is these events that are critici-
sed by students:

»We have been naïve. It is ESN-Copenha-
gen’s own fault that we have not taken con-
trol over what our good name is being used 
for,« she says.

Anne Saabye emphasises instead the 
non-alcohol cultural events in ESN.

»While some are critical, most in the sur-
vey also say that they see a value in ESN’s 
events in that they give international stu-
dents the opportunity to get to know Danes 
and other internationals,« she says.

miy@adm.ku.dk

”We have been told that we 
are not supposed to talk too 
much about alcohol…” 

ESN representative at a recent orientation event
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FAIRy TALE IdEoLogy

Wenjie Li is in Copenhagen to research the huge 

Chinese reception of the Danish writer

 
IS BIggER THAN THE BIBLE
Hans Christian Andersen’s fairy tale ‘The Little Match 
Girl’ more read than works like the Bible and the Qu’ran

TRANSLATIoN

By Mike Young

Forget your Bible, forget your Harry Potter. No, not even 
your worn-out reading copy of ‘The Da Vinci Code’ is a 
candidate. A short story by Danish 19th century writer 
Hans Christian Andersen, ‘The Little Match Girl’, is 
probably the most-read piece of literature in the world. 
Ever.

Since the Danish fairy tale writer was first put on the 
syllabus for Chinese middle schools in the 1920s, the 
weight of the numbers has left the Almighty, J.K. Row-
ling, and Dan Brown struggling for second place.

And H.C. Andersen, or ‘An Tu-sheng’ as he is pro-
nounced in China, is not just read. He is popular. It is as 
if Chinese readers appreciate a deeper meaning behind 
the Danish fairy tales.

Not ... wearing ... anything
When I come into the office of PhD student Wenjie Li, 
she is looking at a hand-written text on her screen. It is 
another of H.C. Andersen’s popular fairy tales, ’The Em-
peror’s New Clothes’ from 1837. 

While reading the long-hand script is difficult, the sur-
face meaning of the tale is easy to understand: 

Two weavers make a new suit of clothes for an Em-
peror. The clothes are invisible to those unfit for their 
positions, stupid, or incompetent. When the Emperor 
parades before his subjects in his new suit, a child cries 
out: ‘He is not wearing anything at all!’ 

Medal or lord’s title
The tale seems to expose the hypocrisy and snobbery of 
those who pretend to be better than others. 

But in different Chinese translations, the tale can be 
brought to mean slightly different things. 

Wenjie gives me an example: In the first Chinese 
translation from the 1920s, the ‘Ridderkors’ medal, an 
order of chivalry given to the fraudulent weavers, is 
translated with something that corresponds to ‘wu-shi-
xun-zhang’ borrowing from the Japanese term ‘a medal 

for a knight’. In a later translation, ridderkors is ‘jue-shi-
tou-xian’ meaning something like ‘lord’s title’ and ‘xun 
zhang’ or ‘medal’.

Ideological shifts
The shifts in meaning all point to deeper ideological dif-
ferences, what Wenjie calls ‘ideological interventions’ 
into Chinese society. Behind each translation is an in-
terpretation of the parable that, in turn, acts on Chinese 
society as it was, and is.

Take the first translation of 1914, for example. It was 
done at a time of democracy after the break-up of the 
Qing Dynasty.

»The first translation was not conceived as a fairy tale 
for children, but as a kind of political manifesto intro-
ducing Western thoughts to Chinese intellectuals,« she 
says.

Later on, after the Communist revolution and the 
People’s Republic, the same fairy tale becomes so-
mething different.

»Beneath the second one, is the idea that the ‘The Em-
peror’s New Clothes’ should be interpreted as a satire on 
the principle of federalism,« Wenjie Li explains.

Andersen no longer just danish
Danish author Søren Kierkegaard, a contemporary with 
H.C. Andersen, likewise stalks the canons of world lite-
rature. But unlike Andersen, his level of philosophical 
and theological abstraction leaves most readers gasping 
for air.

»H.C. Andersen’s influence in China is much, much 
deeper than Kierkegaard. Everyone knows H.C. Ander-
sen and his fairy tales, but few know of someone like 
Kierkegaard,« Wenjie Li says.

»In one way Andersen no longer belongs to Danish 
culture. He has delighted children worldwide, and in 
this sense he has had more influence than any other 
 Danish writer, maybe any writer«.

miy@adm.ku.dk

MoST REAd? MAyBE

Is Andersen the ‘most read’? We have tried to do the 

sums: 

Andersen’s tale was selected into the Chinese text 

book for middle school students in the 1950s.

More than 20 million pupils are enrolled into Chinese 

Junior Secondary Schools every year. They all read at 

least one of H. C. Andersen’s fairy tales. 

A good portion of these pupils will know Andersen 

already: The ‘Little Match Girl’ and other fairy tales are 

in Chinese text books for sixth-grade primary school 

students. 

It is thus likely that his readership the last 50 years 

surpasses one billion.

Religious books, like the Bible and the Qur’an, are 

probably the most printed books world wide. But it 

is impossible to find reliable figures on their all time 

readership. Our scribble estimate however puts it well 

below one billion given historically low literacy rates.

The University post couldn’t stop itself, and asked 

theology professor Troels Engberg pedersen what he 

thought of our sums. Has the bible been more ‘read’?

»It is of course a fun comparison in figures, but I am 

afraid I have no answer for you!« he laughs.

Comparative figures for books like Dan Brown’s ‘The 

Da Vinci Code’ and Harry potter’s ‘Deathly Hallows’ 

show that they score well on the all time best seller 

lists, having sold 80 million and 44 million copies 

respectively.

MoST REAd? 
CHALLENgE oUR CALCULATIoNS oN 

Universitypost.dk

CHINESE TRANSLATIoNS

The first classical Chinese translation of H.C. Ander-

sen’s fairy tale was ‘yang mi xiao ying’ by Liu Bannong, 

published in 1914. It was an adapted translation of 

‘The Emperor’s New Clothes’.

The first translation in vernacular Chinese was by Zhou 

Zuoren in 1919 of ‘The Little Mermaid’. Translations of 

H. C. Andersen also appeared in 1925 in the so-called 

Novel Monthly. 

A second wave of translation came after the Commu-

nist takeover and the establishment of the people’s 

Republic, which was marked by a conference in me-

mory of world cultural celebrities in 1955. 

FAIRY TALE
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Sæt gang i karrieren 

www.danskebank.com/job

Bliv én af 90 nye graduates

Start karrieren 1. september i et job, hvor du fra 
start får egne opgaver inden for dit specialistom-
råde. Det kan være it-udvikling, finansiering, for-
retningsudvikling, procesoptimering eller et af de 
mange andre områder, vi søger til. Sideløbende del-
tager du i udviklingsforløbet Danske Graduate, der 
bl.a. giver dig et godt netværk.

Søg senest den 27. marts.

Deltag i Case Competition

Test dine evner til at løse en tværfaglig case om 
fremtidens bank. Danske Banks case competi-
tion – Future Banking Challenge – foregår 24.-26. 
marts. Få chancen for at præsentere din løsning 
for topledere fra Danske Bank. Vi sørger for trans-
port, forplejning og hotelophold på Hotel Phoenix 
Copenhagen. Der er iPads til vinderholdet.

Søg senest den 13. marts. 

258x370 summer internship_UC.indd   1 07/02/11   13.07

FAIRY TALE
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