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Hvor god er du til fransk?

Østergade 18, 2. sal
1100 København K

• Begynder- til avanceret niveau
• Tema- og konversationskurser
• Privatundervisning
• Eksamens- og studieforberedende kurser
• DELF & DALF & TCF Test

Vi starter 7-ugers kurser op fra 2. maj. 
Kurserne løber en eller to gange om ugen.
Fra juni til august udbyder vi intensive kurser over 1, 2 eller 3 uger.
Se hele kursusudbuddet på www.institut-francais.dk

• Gratis niveautest
• Maks. 12 elever pr. hold
• Gratis medlemskab af biblioteket

Priser fra 
845 kr.

LÆR FRANSK HOS FRANSKMÆND!
På strøget tæt ved Kgs. Nytorv

Kursusstart: 2. maj
Intensive kurser i juni-august

Parlez-vous

 français? Telefon: 33 38 77 00
www.institut-francais.dk
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OperatiOn 
hvidvask

Kammeradvokatens redegørelse rensede ikke rektor 
i offentligheden. I stedet har Kammeradvokaten og 
bestyrelsen selv fået en røffel, og videnskabsministeren  
har sat Københavns Universitet under skærpet tilsyn. 
Penkowa-sagen ruller videre. Hvis der ikke var politik i den 
sag før, så er der nu.

penkOWa-saGen 
Af Richard Bisgaard og Christoffer 

Zieler

Der er ikke noget at komme 
efter. Forvaltningen var lov-
lig. Rektor Ralf Hemmingsen 
er god nok.

KU´s bestyrelsesformand 
Nils Strandberg Pedersen 
var klar i sin konklusion efter 
Kammeradvokaten offent-
liggjorde sin længeventede 
Penkowa-redegørelse om 
KU’s administrative og ledel-
sesmæssige håndtering af 
sagen. 

Mens pressen fik bestyrel-
sesformandens orientering 
under Brandes-auditoriets 
uhyggeligt stirrende vægtæp-
pe, gik anden akt i gang. 

Rektors spindoktorer, som 
ellers har skullet lægge ryg 
til andre kommunikations-
eksperters kritiske spydig-
heder om ’kommunikation 
som i 1864’, rullede en frisk 
fempunkts-plan frem for pres-
sen. Rektor har allerede lært 
af Penkowa-sagen og taget 
initiativer, der skal forhindre 
en gentagelse – blandt andet 
får de 40.000 studerende nu 
deres egen ’ombudsmand’. 

Og lidt senere på dagen, 
klokken 15 i Lundsgaard-
auditoriet i Panumbygningen 
på Blegdamsvej, var der stor-
møde, hvor rektor og besty-
relsesformand havde indbudt 
’alle interesserede’ til at  
høre om rapportens  
konklusioner   >  
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og ”hvad der skal ske frem-
adrettet”. 

Revset af ministeren
KU-ledelsen havde regnet 
med en vis mængde kritik. 
En del medier har længe haft 
det kritiske lys på KU, og 
Kammeradvokatens redegø-
relse indeholdt også i sig selv 
kritikpunkter. I Kommunika-
tionsafdelingen betragtedes 
Kammeradvokatens redegø-
relse som »en slags udvidet 
aktindsigt,« siger vicedirek-
tør Jasper Steen Winkel, og 
man imødeså derfor ’krydser-
missiler’ fra medier oven på 
offentliggørelsen om detal-
jespørgsmål, der jo nok ville 
eksplodere rundt omkring. 

Første missil affyrede 
videnskabsminister Char-
lotte Sahl-Madsen sidst på 
eftermiddagen før aftenens 
tv-aviser. 

»Jeg efterlades med ind-
trykket af en mangelfuld 
opfølgning, hvilket giver mig 
anledning til at rette en me-
get alvorlig kritik mod KU’s 
bestyrelses håndtering af 
sagen,« lød budskabet i den 
pressemeddelelse, der udgik 
fra Bredgade klokken 17.15.

Charlotte Sahl-Madsen be-
skyldte KU-bestyrelsen for at 
læse redegørelsen med bril-
lerne drejet 90 grader foran 
øjnene.

»Bestyrelsen har over for 
mig udtrykt, at den ikke 
kunne have håndteret sagen 
anderledes, end tilfældet har 

været. Jeg er ikke enig i besty-
relsens vurdering. Jeg mener, 
der undervejs i sagens forløb 
er sket en række fejlskøn, som 
en ansvarlig bestyrelse må 
forholde sig til,« skrev hun og 
satte KU under skærpet tilsyn.

Så journalisterne måtte til 
tasterne igen og vinkle deres 
historier om, og lidt senere 
kunne befolkningen til af-
tensmaden så i tv-aviserne 
indsøbe historien om det 
store universitet ovre i hoved-
staden, hvor det hele sejler så 
eftertrykkeligt, at regeringen 
nu åbenbart har sat ledelsen 
under administration. Så 
hjalp det ikke stort, at KU’s 
bestyrelsesformand straks 
samme aften udsendte en 
pressemeddelelse om, at han 
glædede sig til at samarbejde 
med ministeren. 

Modspin fra KU
Situationen blev ikke bedre, 
da de store dagblade dagen 
efter gennembankede Kam-
meradvokatens rapport i de-
res ledere.

Politiken kaldte det’hvid-
vask’ og konkluderede, at 
Kammeradvokaten ikke hav-
de fjernet KU´s pletter.

Heller ikke Berlingske 
lagde fingrene imellem:

»Uanset de mange tæt-
skrevne sider og uanset Kam-
meradvokatens gode ry er 
der tale om en undersøgelse 
fra statens og universitets 
egen advokat, der lever af at 
betjene staten og statsinsti-

tutionerne. Spørgsmålet om 
universitetets forvaltning af 
Penkowasagen vil der stadig 
herske tvivl om, indtil øjne, 
der ikke er afhængige af et 
klientforhold til staten, har 
gennemgået den,« skrev avi-
sen i sin leder.

Selv om bestyrelsen 
overvejede, om den skulle 
gå af efter at have mistet 
ministerens tillid, besluttede 
den sig, måske i trods, for at 
blive. Ifølge Weekendavisen 
tydede meget på, at univer-
sitetets bestyrelse forstod, 
at den voldsomme kritik 
måske mest tjente et politisk 
formål. 

Den megen bulder og brag 
fra ministeren kunne i hvert 
fald tjene til at overdøve, 
hvad hun og dermed regerin-
gen og dens flertal ikke ville, 
nemlig at iværksætte en ny og 
såkaldt uvildig undersøgelse, 
som 500 forskere, opposition 
og mange lederskribenter 
kræver. 

Med meldingen, lyder vur-
deringen, kom ministeren til 
at fremtræde handlekraftig 
og værd at stemme på ved det 
kommende valg, selv om det 
drabelige, skærpede tilsyn 
næppe betyder andet end, at 
Videnskabsministeriet kon-
trollerer, at de initiativer og 
ændringer af administrative 
rutiner, som universitetets 
bestyrelse i forvejen har 
besluttet sig for efter under-
søgelsen, nu også bliver gen-
nemført.
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Som forventet var initiativta-
gerne til underskriftindsam-
lingen for en uvildig undersø-
gelse også skuffede over KU’s 
forsøg på at afslutte sagen. 
De iværksætter nu deres egen 
granskning.

Forskerne tager skeen  
i egen hånd
De andre planlagte undersø-
gelser vedrører ikke det, der for 
forskerne er sagens kerne, nem-
lig spørgsmålet om den akade-
miske ledelse på landets største 
universitet. Og det er ikke  
nødvendigvis en sag om jura. 

»Vores ærinde er ikke at 
se, om der er handlet forvalt-
ningsmæssigt korrekt, som var 
Kammeradvokatens opgave,« 
siger professor Elisabeth Bock 
til Berlingske. 

»Vi mener ikke, at ledelsen 
iværksatte de rigtige undersø-
gelser efter at to professorer 
og en overlæge tilbage i 2003 
påpegede, at der højst sand-
synligt var tale om uredelighed 
i Penkowas forskning.«

Også uden for kredsen af 
offentlige kritikere, er der 
en stærk fornemmelse af, at 
rektor og den sundhedsviden-
skabelige ledelse har tilside-
sat god akademisk praksis i 
behandlingen af Penkowas 
forskellige sager. 

Insidere i Det Sundheds-
videnskabelige Fakultets 
Forskningsstrategiske Udvalg 
(dengang hed det blot Forsk-
ningsudvalget) har  fortalt, at 
de allerede i sagen om dok-

tordisputatsen var forbløffede 
og vrede over de beslutnin-
ger, som den daværende de-
kan, Ralf Hemmingsen, traf. 
Hans adfærd var en ”total 
desavouering” af den faglige 
forsamling, siger en kilde i 
udvalget til Universitetsavisen.

Beslutningerne er med an-
dre ord ikke kun beklagelige 
i tilbageblik – der blev også 
klaget over dem i kulisserne, 
da de blev truffet. 

Penkowa-sagen bliver 
politisk
En af de kritiske professo-
rer, som ikke har lagt bånd 
på sig selv, hedder Niels 
Høiby, og tilfældet vil, at 
han i juni måned får sæde 
i Folketinget, når Malou 
Aamund fra Venstre forla-
der sit mandat.

Det er endda muligt, at Hø-
iby kan tippe det nuværende 

regeringsflertal imod en ny 
Penkowa-undersøgelse.

Sådan en undersøgelse 
vil oppositionen forfærdelig 
gerne have. Ikke så meget for 
at grave i rektors opkald til 
fiktive firmaer i Spanien eller 
den tidligere videnskabsmini-
sters gøren og laden, selv om 
det også er på tapetet. Under-
søgelsen skal nok så meget 
til for at præge den revision 
af universitetsloven, som al-

lerede er i fuld gang. Venstre-
fløjen kan bruge Penkowa til 
at bryde med det nuværende 
system med enstrenget le-
delse og konkurrenceudsatte 
bevillinger.

»Sagen viser nogle svag-
heder i styrelsesloven,« siger 
SF’s forskningsordfører 
Jonas Dahl. »Ikke mindst i 
de ændringer, man er ved 
at gennemføre, hvor rektor 

får endnu mere magt. Sagen 
viser, at det ville have været 
godt med en mere ligelig for-
deling mellem de eksterne 
og interne bestyrelsesmed-
lemmer, så der havde siddet 
flere forskere med reel forsk-
ningserfaring i bestyrelsen, 
som måske tidligere kunne 
have været opmærksomme 
på, at noget måske ikke var 
helt, som det burde have væ-
ret.«  

Og længere ude til venstre se-
kunderes han af Per Clausen, 
Enhedslisten: 

»Jeg er helt sikker på, at en 
demokratisk ledelsesstruktur 
ville have forhindret, at denne 
sag havde fået lov til at udvikle 
sig til den skandale, den er ble-
vet til. Københavns Universitet 
har med sin udgave af professi-
onel ledelse givet ordet profes-
sionel en helt ny betydning.«

”Bestyrelsen har over for mig udtrykt, 
at den ikke kunne have håndteret  
sagen anderledes, end tilfældet har 
været. Jeg er ikke enig i bestyrelsens 
vurdering.”

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen
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Delte meninger 
om rektors  
’frifindelse’
Repræsentanter for studerende og ansatte er vildt 
uenige om Kammeradvokatens redegørelse om KU’s 
håndtering af Penkowa-sagen 

PENKOWA-SAGEN

Af Richard Bisgaard og Christoffer 

Zieler

Er Kammeradvokatens rede-
gørelse tilstrækkelig til at ’fri-
finde’ rektor for anklagerne 
om særbehandling af Milena 
Penkowa, eller er der stadig 
behov for en uvildig undersø-
gelseskommission for at gen-
oprette tilliden til universitet? 

Det spørgsmål deler vande-
ne blandt studerende og an-
satte på KU. Mens repræsen-
tanterne for de studerende 
og det teknisk-administrative 
personale har taget Kam-
meradvokatens redegørelse 
til sig, melder VIP’ernes fæl-
lestillidsmand om stor util-
fredshed med rektor blandt 
forskere.

Studerende skyder mod 
Videnskabsministeriet
Blandt repræsentanterne for 
studerende og de administra-
tivt ansatte er der forskellige 
holdninger til sagen.

Studenterrådet, der i 
februar blæste i trompeten 
og forlangte en uvildig un-
dersøgelse, fordi skeletterne 
bare blev ved at ’rasle ud af 
skabene’, har anlagt en for-
sigtig linje, efter  at Rådets 
to medlemmer i bestyrelsen 
valgte at tilslutte sig Kammer-
advokatens konklusioner: 

»Som udgangspunkt mener 
vi, at Kammeradvokatens 
rapport meget klart afdæk-
ker forholdene internt på 
Københavns Universitet helt 
fra forskergangene over 
EliteForsk-pris til bestyrelsens 
håndtering,« siger studen-
terrådsformand Ea Busch-
Petersen. 

»Det er påfaldende,« 
fortsætter hun, »at viden-
skabsministeren sætter KU 
under skærpet tilsyn, når hun 
samtidig frikender sit eget 
ministerium og den tidligere 

ministers rolle – til trods for, 
at det er kommet frem, at 
Sander og Penkowa kender 
hinanden personligt. Da det 
rækker ud over universitetets 
og Kammeradvokatens om-
råde, mener vi stadig, at der 
må en uvildig undersøgelse 
til af forholdet mellem KU 
og VTU,« siger Ea Busch-
Petersen og retter således de 
studerendes kanon helt væk 
fra rektor og over på Viden-
skabsministeriet.

TAP-repræsentant  
støtter Ralf
Selv om der blandt det tek-
nisk-administrative personale 
er delte meninger om rektors 
håndtering af sagen, har 
HK-fællestillidsmand Ingrid 
Kryhlmand som medarbejder-
repræsentant i bestyrelsen 
ikke haft nogen som helst be-
tænkeligheder ved at tilslutte 
sig Kammeradvokatens rede-
gørelse og frikende rektor for 
alle anklager om særbehand-
ling af Milena Penkowa.

»Jeg kan ikke se, at der er 
noget at komme efter, hel-
ler ikke når det gælder Ralfs 
håndtering af bedømmelsen 
af Milena Penkowas 1. dis-
putats. Jeg har selv siddet 
i Sunds fakultetsråd for 20 
år siden og ved, at det er en 
normal procedure at indhente 
en ’second opinion’ ved even-
tuelle tvivlsspørgsmål, siger 
hun.

Hun giver ikke meget for 
videnskabsministerens kritik 
af bestyrelsen for ikke at have 
reageret skarpere på Kam-
meradvokatens redegørelse. 

»Hvis armslængdeprincip-
pet skal have nogen gang 
på jord, bør ministeren re-
spektere bestyrelsens ret til 
at tage den afgørelse, som 
den måtte ønske, specielt når 
kammeradvokatens råd var 
helt klart Hvorfor skulle vi 
afsætte rektor, bare fordi en 

minister måtte ønske det af 
politiske årsager,« siger Ingrid 
Kryhlmand. 

Tilliden til rektor væk
Anderledes barske toner lyder 
der fra AC-fællestillidsmand 
Leif Søndergaard. 

»Det, jeg hører fra mine 
VIP-kolleger, er, at der over-
hovedet ikke er tillid til KU’s 
øverste ledelse efter forløbet. 
Man mener, at det nu er 
endnu vigtigere, at den uaf-
hængige undersøgelse bliver 
lavet. Folk siger, at kammer-
advokatens rapport jo bare er 
statens advokat, der frikender 
en statsinstitution for brud på 
gældende administrative love. 
Man spørger sig, hvordan 
kan bestyrelsen acceptere en 
rektor, som ikke har styr på 
sine forklaringer?« siger Leif 
Søndergaard og fortsætter: 

»Hvorfor siger rektor at han 
havde talt med et firma i Spa-
nien, når det ifølge dagspres-
sen viser sig at firmaet han 
henviser til, end ikke eksiste-
rede, da han ringede?«

»Hvorfor venter rektor 
med at lave et telefonnotat af 
samtalen med Helge Sander 
til sagen kommer frem lang 
tid efter i dagspressen - hvor 
mange detaljer kan man hu-
ske så lang tid efter?«

»Og hvorfor sagde rektor 
i første omgang, at han ikke 
havde kendskabet til politi-
anmeldelsen af Penkowa i 
forbindelse hendes underslæb 
i den videnskabelige forening, 
da hun blev indstillet til elite-
forskerprisen, men indrøm-
mede at det havde han haft, 
da dagspressen borede i det? 
Havde det ikke været mere 
troværdigt enten at sige sand-
heden i første omgang eller 
afvise pressens fremstilling, 
hvis den var forkert?« 

Leif Søndergaard mener, 
at det er problemer, som ikke 
behandles ordentligt i kam-

OTTE SAGER  
MED PENKOWA

Milena Penkowa er centrum i ikke færre 

end otte sager. Her er en foreløbig status:

1.   Milena Penkowa mistænkes for under-

slæb, forfalskning af dokumenter og for 

falsk anklage mod en studerende. 

   Status: Penkowa accepterede 7. marts 

en dom på tre måneders betinget fæng-

sel. 

2.   Københavns Universitets og navnlig 

rektor Ralf Hemmingsens administra-

tive håndtering i sagerne med Milena 

Penkowa kritiseres fra flere sider.

  Status: Kammeradvokaten og bestyrel-

sen på KU freder Ralf Hemmingsen, selv 

om førstnævnte påpeger flere admini-

strative problemer. Videnskabsministe-

ren varsler skærpet tilsyn med KU. 

3.   Milena Penkowa mistænkes for at have 

brugt store fondsbevillingsbeløb på 

blandt andet advokatregninger, rejser, 

taxikørsel og restaurantbesøg. 

   Status: Rigsrevisionen har igangsat en 

undersøgelse af Penkowas forbrug og 

revision med pengene. 

4.   Københavns Universitets mistænker 

Penkowa for at have begået dokument-

falsk og bedrageri i forbindelse med 

hendes meget omtalte rotteforsøg i 

2002. 

  Status: Københavns Universitet har 

meldt Penkowa til politiet, der har rejst 

sigtelse i sagen. 

5.   Der er mistanke om uredelighed i 

konkrete dele af Milena Penkowas forsk-

ning. 

  Status: Udvalgene vedrørende Vi-

denskabelig Uredelighed behandler i 

øjeblikket flere sager. 

6.   Der er rejst tvivl om redeligheden i Pen-

kowas samlede forskning. 

  Status: Det Frie Forskningsråd skal i 

samarbejde med Københavns Univer-

sitet afklare, om der er grundlag for at 

trække yderligere artikler tilbage. Også 

Penkowas medforfattere kommer under 

lup. 

7.   To professorer har klaget over viden-

skabsministeriet og tidligere minister 

Helge Sanders ageren i sagen om 30 om-

stridte anonyme spørgsmål, som Milena 

Penkowa angiveligt havde formuleret. 

  Status: Ombudsmand Hans Gammel-

toft-Hansen har afvist klagen og går 

ikke yderligere ind i sagen. 

8.   En fastansat DR-medarbejder fik 

overført 10.000 kr. af Penkowa, som 

hun angiveligt forsøgte at camouflere 

som betaling for en opfindelse, der ikke 

eksisterer. DR-journalisten fik derudover 

lov til gratis at parkere sin sportsvogn 

på Penkowas dyre parkeringsplads ved 

Panum Instituttet. 

  Status: DR har iværksat en intern under-

søgelse

fakta

meradvokatrapporten eller 
indgår i de sager, som de 500 
forskere beder om bliver un-
dersøgt.

Ifølge AC-fællestillids-
manden er det ikke bare et 
spørgsmål om medarbejder-
nes tillid.

»For de fleste VIP’er er KU’s 
internationale ry af meget 
stor vigtighed, fordi det til-
trækker mange internationale 
forskere og gør det lettere at 
lave internationale forskerre-
lationer. Det risikerer at  blive 
vanskeligere i fremtiden, hvis 
bestyrelsen ikke gør noget for 
at genoprette det gode inter-
nationale ry, KU har haft,« 
siger Leif Søndergaard.

rjb@adm.ku.dk
chz@adm.ku.dk
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Hemmingsen  
skønnede alvorligt fejl
Professor Bente Finsen fra det danske bedømmelsesudvalg vedrørende 
Milena Penkowas første disputats kommenterer Kammeradvokatens rapport. 

Bente Finsen, professor, 

Finsen-gruppen, SDU

PENKOWA-SAGEN
Af Bente Finsen

Som medlem af bedømmel-
sesudvalget i forbindelse med 
Penkowas første disputats i 
2003, finder jeg det interes-
sant at få et større indblik i 
håndteringen af sagen som 
beskrevet i Kammeradvoka-
tens redegørelse.

Redegørelsen begrænser sig 
som anført i sammenfatningens 
indledning til en gennemgang 
af det indsamlede skriftlige 
materiale, som er i KU’s besid-
delse, suppleret af spørgsmål 
til ansatte på KU, der har været 
involveret i den administra-
tive behandling af de mange 
enkeltsager. Det er derfor med 
beklagelse, at jeg konstaterer, 
at Kammeradvokaten har fra-
valgt at tale med KU-ansatte, 
som kunne have bidraget til at 
kaste lys netop over behand-
lingen af disputatssagen.  

Bedømmelsesudvalget hav-
de ved dets møde med deka-
natet august 2003 gjort klart, 
at netop rotteforsøgene var 
det mest håndgribelige punkt 
i bedømmelsesudvalgets 
kritik og det punkt, der først 
rejste udvalgets mistanke 
om sandsynlig videnskabelig 
uredelighed. Det var samti-
digt det punkt, der ville have 

Jeg mener, at de skiftende 
forklaringer, sammenholdt 
med bedømmelsesudvalgets 
kritik, og de åbenlyst mange 
korrespondancer mellem 
dekanatet og Penkowa og 
hendes advokat vedrørende 
den manglende dokumenta-
tion for rotteforsøgene, burde 
have ført til, at også Hem-
mingsen stillede spørgsmål 
om, hvorvidt rotteforsøgene 
overhovedet var foretaget el-
ler om data var fabrikerede. 
Netop derfor var det allerede 
i 2003 et spørgsmål om at 
sikre sig, at en eventuel doku-
mentation for rotteforsøgene 
var sand eller falsk. 

Alvoren af ovenstående 
understreges af, at dekanatet 
var fuldt orienterede om, 
at det med Penkowa havde 
at gøre med en person, som 
uden problemer løj sin mor 
og søster døde for at opnå 
dekanatets gunst.

Jeg finder det som Kam-
meradvokaten påfaldende, 
at der ikke foreligger et notat 
vedrørende Hemmingsens 
telefon-samtale med det 
spanske firma, som skulle ha-
ve udført rotteforsøgene, og 
påfaldende at Hemmingsen 
ikke senere søgte at følge op 
på rotteforsøgene. Jeg kunne 
derfor have ønsket, at Kam-

gjorde, uden at bedømmel-
sesudvalget blev inviteret 
til at kommentere Second-
opinion-udvalgets vurdering. 
Dette ville have givet bedøm-
melsesudvalget mulighed for 
at kommentere kvaliteten af 
det eksterne udvalgs arbejde. 
Desuden burde Dekanatet 
have indset, at den af Second-
opinion-udvalget fremsatte 
kritik rent faktisk er imødegå-
et i indstillingen, ligesom de 
også burde kunne have gen-
nemskuet eventuelle mangler 
i Second-opinion-udvalgets 
vurdering. 

Som medlem af bedømmel-
sesudvalget havde jeg indtil 
da haft tillid til, at dekanatet 
ville gøre deres ypperste for 
at komme til bunds i sagen. 
Sagsforløbet efterlod mig 
med et klart indtryk af, at 

”Jeg finder det fortsat dybt  
kritisabelt, at dekanen ukritisk 
godtog Penkowas skiftende  
forklaringer på, hvor rotte- 
forsøgene var foretaget.” 

været lettest at undersøge 
tilbundsgående. 

Dekan godtog hvide 
løgne om rotter
Jeg finder det fortsat dybt kri-
tisabelt, at dekanen ukritisk 
godtog Penkowas skiftende 
forklaringer på, hvor rottefor-
søgene var foretaget. 

bedømmelse

Hemmingsen havde truffet 
valget om at leve i ’bevidst 
uvidenhed’ om sagens reelle 
sammenhæng. 

Hemmingsen skønnede 
alvorligt fejl, og det har haft 
konsekvenser for det videre 
forløb af ’Penkowa-sagen’.  
Kun Hemmingsen ved, om 
han valgte at leve i ’bevidst 
uvidenhed’ eller ej. 

Ukritisk  
ekspertbedømmelse
Set i bakspejlet skønnede 
bedømmelsesudvalget des-
værre alvorligt fejl, da det 
indledningsvis accepterede 
at lade dekanatet fremsende 
udvalgte punkter og ikke 
den samlede bedømmelse til 
Second-opinion-udvalget, og 
senere at acceptere dekana-
tets forslag om at opsplitte de 

tre punkter, som bedømmel-
sesudvalget var blevet bedt 
om at udvælge til vurdering 
af Second-opinion-udvalget.

Bestyrelsesformand Nils 
Strandberg Pedersen udta-
ler til Politiken (23. marts): 
»Samtidig tror jeg, at second-
opinion-udvalget har haft ret 
i deres kritik af bedømmel-
sesudvalget på de to punkter, 
det kiggede på.« 

På ovenstående baggrund 
tager jeg kraftigt afstand fra 
denne udtalelse. Second-opini-
on-udvalgets udtalelse vidner 
tværtimod om, at de ikke for-
holdt sig kritisk nok til de to 
punkter, som de blev bedt om 
at forholde sig til. De gjorde 
simpelthen ikke deres arbejde 
godt nok! Eller måske blev Se-
cond-opinion-udvalget brugt 
til ’hvidvaskning’ af sagen.

meradvokaten havde spurgt 
ind til disse ubesvarede 
spørgsmål, i stedet for blot at 
tage dem ad notam. 

Valgte Hemmingsen at le-
ve i ’bevidst uvidenhed’? 
Jeg finder det meget uhel-
digt, at disputatssagen blev 
lukket på den måde, den 

 
Assistent til Folkeuniversitetets programredaktør
 
Folkeuniversitetet afholder 600 kurser årligt med 15.000 deltagere. Vi ud-
vikler og koordinerer kurserne i samarbejde med lærerne, udarbejder kur-
suskatalog, modtager tilmeldinger og skaffer lokaler. Programredaktøren 
har hovedansvaret for disse aktiviteter, og vi har brug for en ny medarbej-
der, der kan hjælpe ham med det. Vi søger en kompetent og systematisk 
person, der med godt humør og overblik kan få noget fra hånden i en travl 
og afvekslende hverdag. 

Dine opgaver
Som assistent for programredaktøren deltager du i udarbejdelsen af kur-
susprogrammet 2 gange årligt, hvilket blandt andet indebærer registre-
ring, korrespondance og korrekturlæsning. Du medvirker i lokaleplanlæg-
ningen og allokeringen af lokaler til de enkelte kurser, og du kommunikerer 
med lærere og kursister. Derudover bistår du programredaktøren i andre 
forefaldende opgaver.

Dine kvalifikationer
Vi forestiller os, at du har en kontoruddannelse og erfaring med admini-
strativt arbejde i en offentlig eller privat virksomhed med mange kunder 
og samarbejdspartnere. Solid erfaring med brug af IT til administrative 
opgaver er en forudsætning, og kendskab til administrationssystemet Na-
vision vil være en fordel. Erfaring fra ansættelse på en højere læreanstalt 
eller anden uddannelsesinstitution er også et plus. 

Ansøgning/tiltrædelse
Ansøgning med CV og kopi af uddannelsespapirer fremsendes som e-post 
til rikket@hum.ku.dk senest mandag den 11. april 2011 kl. 12.00. Tiltræ-
delse pr. 1. juni 2011 eller snarest muligt.

Evt. spørgsmål kan rettes til rektor Bente Hagelund:  
Tlf. 35 32 87 07 / e-mail hagelund@hum.ku.dk

Folkeuniversitetet i København formidler videnskabens metoder og resultater til 
alle interesserede i samarbejde med Københavns Universitet, Danmarks Tekniske 
Universitet, Copenhagen Business School, samt hovedstadens muséer og kulturin-
stitutioner. Vi er 8 fastansatte medarbejdere og har tilknyttet ca. 700 forskere og 
undervisere. Undervisningen finder sted overalt i byen, men den daglige arbejds-
plads er på Amager Campus i det gamle KUA. Læs mere på www.fukbh.dk

Jobann 127x161.indd   1 15-03-2011   15:32:10
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Universitetet 
for alle

Da Folkeuniversitetet åbnede dørene for over 100 år 
siden, var det et tilbud til kvinder og arbejdere, som ellers 
ikke have adgang til den akademiske verden. I dag fylder 
’det grå guld’ undervisningslokalerne, men formålet er det 
samme: at udbrede videnskaben til folket.

mænd’. De to kvinder har 
gået til opera på Folkeuniver-
sitetet de seneste ti-tolv år. 

»Man har så meget udbytte 
af det her opera, både bil-
ledligt og musikalsk. Også 
teksten er spændende,« siger 
Inge Gørtz på 84 år, der er 
pensioneret advokat og er 
taget hele vejen fra Rungsted. 
Annie Bloch, 79, stemmer i:

»Når de tre ting går op i en 
højere enhed, så svæver man, 
man bliver løftet udover tid 
og rum – det er magisk!«

»Dem, der er til popmusik 
og ser X-factor, vil nok sige: 
Vor herre bevares, opera, 

»Alle have adgang,« står der 
på plakaten fra den første 
forelæsning i 1899.

Dengang betød det kvinder 
og arbejdere, mens Folke-
universitetets absolut største 
segment i dag er pensionister. 
Rektor på Folkeuniversitetet 
Bente Hagelund beskriver 
målgruppens idealtype som 
identisk med ’Susanne fra 
Gentofte, 65 år, pensioneret 
sygeplejerske’.

»Men alle er velkomne. 
Jeg ved for eksempel, at de 
kunsthistoriestuderende kla-
ger over, at de får for lidt un-
dervisning. Det kan de i hvert 
fald få masser af her – kunst-
historie er vores største fag.«

 
Viden er altid noget værd
Er det ikke spild af ressourcer 
at undervise pensionister, når 
der ikke er råd til at give de 
studerende undervisning nok?

»Vi må ikke blive et sam-
fund, der kun ofrer penge på 
de unge. Og vi skal tilbyde de 
ældre andet end akvarelmale-
ri og barnepasning – der skal 
også være noget til hjernen,« 
siger rektor Bente Hagelund 
og oplyser, at tre fjerdedele 

PASSiON 

Drivkraften på Folkeuniversitetet er lyst, og ek-

samen hænger ikke som en sort sky over lokalet.
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niveau, hvor det hurtigt bliver 
pligtbetonet. Her kommer de 
frivilligt,« siger hun.

Udover at deltagerne kom-
mer af lyst, kommer de også 
for at holde sig i gang.

»Sådan et kursus er jo 
nærmest mentalhygiejnisk. 
Jeg kender deltagere, som 
har haft det svært i livet, og 
været syge – psykisk eller 
fysisk, da de startede på Fol-
keuniversitetet. Pludselig har 
de noget at stå op til – som 
ikke er arbejde. Det giver dem 
indhold i livet at komme her,« 
siger hun og understreger, at 
folk går på Folkeuniversitetet, 
fordi de ønsker at udvide de-
res viden. 

»Det er vigtigt, at kursi-
sterne lærer noget. De skal 
ikke bare sidde og blive un-
derholdt, det skal også være 
tørt indimellem.«

Et akademisk 
fundament
Viden er grundpillen i Fol-
keuniversitetet – at formidle 
videnskabelige metoder 
og resultater til alle, der er 
interesseret, uanset forudsæt-
ninger.

det er dog det værste, man 
kan høre,« siger Annie og 
medgiver, at hun er en ægte 
operanørd.

En gensidig passion
Det er netop kursisternes en-
gagement i faget, der gør det 
til noget særligt at undervise 
på Folkeuniversitetet, fortæl-
ler Lilo Sørensen, der er cand.
mag. og drivkraften bag det 
populære operahold.

»Det er en gave at undervi-
se folk, som er så dedikerede 
og åbne for lærdom i forhold 
til at undervise elever i folke-
skole og også på universitets-

FOLKEUNiVERSiTET
Af Kristina Helena Kristensen

Jeg følger strømmen af 
gråhårede mennesker, der 
hjemmevante snor sig gen-
nem gangene på gamle KUA 
i skærende kontrast til de 
trendy humaniorastuderende 
og plakaterne på væggene 
om næste fredagsbar. De 
kunne være de studerendes 
bedsteforældre. Men det er 
en flok deltagere fra Folke-
universitet.

Jeg møder Annie og Inge i 
pavillon 2, hvor der i dag un-
dervises i ’Operaens rasende 
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Universitetet 
for alle

af Folkeuniversitetets budget 
kommer fra deltagerbetaling.

Men hvad er jeres eksistens-
berettigelse?
»Vi tilbyder folk, at de kan få 
udvidet deres intellektuelle 
horisont livet igennem.«

Mødet mellem  
generationer
Tilbage i pavillon 2 på KUA 
oser lokalet af livsvisdom. Læ-
reren Lilo Sørensen har netop 
afspillet et klip fra Verdis 
opera ’Macbeth’, og flere af 
deltagerne er tydeligt berørte.

»Det risler mig koldt ned ad 
ryggen, når jeg hører sådan 
et stykke,« fortæller 79-årige 
Annie Bloch. 

Det er på grund af interes-
sen for opera, hun går på Fol-
keuniversitetet. Det er også 
derfor Inge Gørtz kommer 
her, men hun fortæller, at der 
også er et socialt aspekt i det:

»Jeg går på et andet hold, 
hvor vi er sådan en lille grup-
pe, der går ud bagefter og får 
et par madder og et glas rød-
vin i kantinen.«

»Så møder vi jo også de un-
ge studerende – det er mæg-
tig skægt, og de er smadder 

søde,« siger hun og glæder sig 
over at komme på et universi-
tet fyldt med unge.

Universitetet åbnes op
Det mener rektor Bente Hage-
lund netop er en gevinst ikke 
blot for Folkeuniversitetets 
deltagere, men også for uni-
versitetet. 

»Vores deltagere får afmy-
stificeret, hvad universitetet 
er for et sted. Og de ser, 
hvordan de studerende ser 
ud, hvad de laver, og hvad de 
snakker om.«

 Fordelen for KU er, at Fol-
keuniversitetet åbner univer-
sitetet mod omverdenen.

»Der er nogle af de stude-
rende og ansatte på den ordi-
nære uddannelse, som synes, 
at os fra Folkeuniversitetet er 
ret irriterende: ’Vi tager deres 
lokaler, vi fylder op, hvad 
skal alle de gamle mennesker 
her?’« 

»Men vi er altså også med 
til at sørge for, at universite-
tet ikke bliver sådan et elfen-
benstårn, hvor eliten sidder 
og kloger sig.« 

khkr@adm.ku.dk

•   Folkeuniversitetet er en kursusvirk-

somhed der blev grundlagt i 1899 med 

inspiration fra den engelske University 

Extension Movement.

•   Underviserne er universitetsuddanne-

de, men det er ikke kompetencegivende 

at gå på Folkeuniversitetet.

•   Folkeuniversitetet i København modta-

ger et tilskud fra staten på tre millioner 

kroner om året, mens deltagerbeta-

lingen udgør tre fjerdedele af de årlige 

indtægter, altså ni millioner kroner. 

•   Et fag med 2x10 timer koster omkring 

800 kroner.

•   KU skal stille lokaler gratis til rådighed 

for Folkeuniversitet.

•   Folkeuniversitetet i København har 

cirka 14.000 deltagere om året.

•   Der er også folkeuniversiteter i Aalborg, 

Aarhus og Odense.

fakta
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VOXPOP
HVORFOR PROTESTERER i?

Humaniora-
studerende i oprør 
De studerende på Det Humanistiske Fakultet blokerer deres institutter i 
protest mod uddannelser, som er baseret på selvstudie frem for undervisning. 
De vil have fl  ere undervisere og forkaster ledelsens forslag om, at Humanioras 
overarbejdsramte forskere bare skal undervise mere og forske mindre.

Emilie Bang Jensen 21, Engelsk, 4. semester. 
Har 8 undervisningstimer om ugen i 12 uger per semester.
Vi har for få undervisningstimer. Jeg er klar over, at en universitetsuddannelse består 

af meget selvstudie, men forholdet mellem selvstudie og undervisning herude på 

Humaniora er helt skævt. Så i sidste ende kæmper jeg for mere undervisning, men 

også for at gøre universitetsledelsen og politikerne opmærksom på problemet. Vores 

undervisere siger, at 68’er-ånden er væk, så med protesterne viser vi, at vi tager ansvar 

for vores uddannelser. 

UDDANNELSE
Af Kristina Helena Kristensen

Små hundrede humanister varmer sig i solen 
med gratis caffè latte til elektroniske toner fra 
den improviserede dj-pult. De har netop smidt 
tøjet for at synliggøre, at deres uddannelser 
bliver klædt af – fagligt og økonomisk.

I en uge har studerende fra fire forskellige in-
stitutter på Det Humanistiske Fakultet på skift 
lukket deres administrationer i protest mod 
skrumpende semestre og et skrabet timetal. 

Og som kulmination på blokadestafetten 
er studerende fra alle hjørner af nye og gamle 
KUA i dag samlet om deres utilfredshed over, 
at ’få for lidt’, som der står på et banner. 

Det meste af tiden er dagens arrangement 
dog nærmere fest end protest og vidner om, at 
studenterpolitik ikke behøver at være knastørt.

Først til slut bliver det seriøst, da dagens 
event i bedste buschaufførstrejke-stil afsluttes 
med et stormøde, hvor de studerende beslutter 
sig for at fortsætte kampen for mere undervis-
ning.

Underfinansierede uddannelser
Utilfredsheden skyldes basalt set, at de huma-
nistiske universitetsfag er underfinansierede.

Og selv om regeringen har hævet tilskuddet 
med omkring 5.000 kroner per studerende, er 
institutterne på Humaniora ikke blevet rigere. 
Beløbet bliver nemlig trimmet på vejen gen-
nem universitetssystemet. 

Og nu mener de studerende, at grænsen er 
nået for, hvor stor en del af deres fuldtidsstu-
dier, der kan klares i hjemmet. 

Et semester på Det Humanistiske Fakultet 
varer på de fleste institutter 12 uger, mens 
kandidatstuderende har helt ned til et par ti-
mers undervisning om ugen. 

»Vi kræver mere undervisning, genindfø-
relse af 14 ugers-semestre, og så opfordrer vi 
til, at kampen for mere undervisning spreder 
sig til resten af universitetet,« siger formand 
for HUM-rådet Jacob Thorek Jensen.

Der har allerede været en sympatiprotest 
på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, og 
de studerende håber, at kampgejsten også vil 
flyde ud over KU’s grænser.

Minister på blokadebesøg
Indtil videre har de studerende haft viden-
skabsministeren på besøg under ’blokade-
ugen’ og fået en del medieopmærksomhed. 

Det er de meget tilfredse med, fortæller 
Sebastian Belmark, som er en af de proteste-

rende humanister, der har været med fra dag 
et, da studerende fra hans institut, Engelsk, 
Germansk og Romansk (Engerom), som de 
første blokerede deres administration. 

»I sidste ende er det dog universitetsledel-
sen og politikerne, vi gerne vil råbe op,« siger 
han.

Men da ministeren var på besøg, advarede 
hun de studerende imod at kræve politisk 
indblanding i en sag, »der først og fremmest er 
universitetsledelsens ansvar.« Samtidig gentog 
hun regeringens parole om, at der er blevet 
givet 5.000 kroner ekstra.

»Og hvor er de penge blevet af? Det vil jeg 
først og fremmest finde ud af. For det er ikke 
meningen, at pengene skal gå til administra-
tion. De skal gå til uddannelse og forskning,« 
sagde ministeren og efterlod en flok skuffede 
studerende som ikke følte, at de fik nogle 
deciderede forklaringer eller løfter ud af mini-
sterbesøget.

Forskningsbaseret undervisning, tak
Dekan på Det Humanistiske Fakultet Kirsten 
Refsing er derimod kommet med en løsning, 
som måske kan kaste mere undervisning af 
sig, men som de studerende bestemt ikke bi-
falder.

Hun har opsagt de fastansatte underviseres 
arbejdstidsaftale og lægger op til, at de nu skal 
undervise mere og forske mindre. 

»Vi er selvfølgelig imod dekanens tiltag. Det 
lyder måske paradoksalt, når vi gerne vil have 
mere undervisning, men kvaliteten af under-
visningen skal også være i orden, og derfor 
skal vores undervisere have tid til at forske, så 
vi får forskningsbaseret undervisning,« siger 
Sebastian Belmark. 

Undervisere og studerende på fakultetet står 
derfor sammen om, at den optimale løsning 
på problemet er at ansætte flere professorer, 
lektorer og adjunkter.

Derfor tager de ansatte godt imod studen-
terblokaden på instituttet. Nogle undervisere 
har ligefrem opfordret de studerende til at 
lave blokade. Og også institutledelsen, blandt 
andet på Engerom, har udtrykt sympati for de 
studerendes sag. 

En lille, men hård kerne
Men er majoriteten af de humaniorastude-
rende overhovedet utilfredse med deres stu-
dievilkår? 

Mens 60-70 studerende af de omkring 
12.000 studerende, der studerer på Det Huma-
nistiske Fakultet, demonstrer deres utilfreds-
hed med udhungrede uddannelser uden for 
nye KUA, er bygningen indvendigt fyldt med 
studerende, som ikke tager del i protesterne.

Universitetsavisen møder endog en stude-
rende, der går forbi protesterne, »og synes det 
virker lidt latterligt,« men ikke ønsker, at stå 
frem i artiklen. 

Sebastian Belmark mener, at en del af grun-
den til den manglende opbakning er, at der 
ikke har været lang tid til at mobilisere folk.

»Men vi håbede, at flere vil tage del i aktio-
nen. Der var 200 tilmeldte på Facebook, og der 
har konstant været 60-70 mennesker i løbet af 
dagen. Men det er heller ikke mange, når man 
tænker på, hvor mange studerende, der er her 
på Humaniora,« siger Sebastian Belmark.

Hans fornemmelse er, at mange af de stu-
derende har svært ved at kapere protesterne 
oven i deres studiehverdag. Han undrer sig 
dog over, at ikke flere finder tid til at deltage, 
når de netop har så få undervisningstimer.

»For jeg har endnu ikke mødt folk, der sy-
nes, at vi har nok eller for meget undervisning. 
Der er en generel utilfredshed blandt de stude-
rende herude.« 

FØLG UDViKLiNGEN På HUMANiORA: 
www.uniavisen.dk
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DTU is a leading technical university rooted in 
Denmark but international in scope and standard. Our 
total sta�  of 4,500 is dedicated to create value and 
to promote welfare for the bene� t of society through 
science and technology; and our 6,000 students are 

being trained to address the technological chal-
lenges of the future. While safeguarding academic 
freedom and scienti� c independence we collaborate 
with business, industry, government, public agencies 
as well as other universities around the world.

SUMMER STUDENT JOB 
at Risø DTU

Are you a student and would you like to solve a research and development project in 
collaboration with our Researchers? And even be paid for it? If so, we have a number 
of possibilities for you.

We o� er a variety of summer jobs of 6 to 
10 weeks’ duration where the hourly pay 
is approximately DKK 116. You can read 
more about the projects at risoe.dtu.dk 
under ”Job and Career” where you more-
over can send your application online. 
The deadline for applications is 18 April 
2011.

What do we o� er?
At Risø you � nd an international and 
interesting working environment. You 
get the opportunity to meet with 
colleagues in connection with many 
di� erent events, scienti� c as well as 
cultural. You can also meet other 
students in our Friday café. 

SUMMER STUDENT JOB 

Lea Emilie Dam, 21, Film- og Medievidenskab, 2. semester. 
Har 8 undervisningstimer om ugen i 12 uger per semester.
Jeg vil gerne bakke op om de protester, der er sat i gang herude. Så det er 

for at være solidarisk, men også fordi jeg synes, jeg får for lidt undervis-

ning. For eksempel har jeg faget Filmhistorie, hvor jeg næsten hver gang 

oplever, at forelæseren japper igennem stoffet, fordi der ikke er afsat 

timer nok til faget - det er da frustrerende. Og så savner jeg det der ping-

pong med læreren, der går tabt, når vi har så lidt undervisning.

Martin Aagaard 28, Litteraturvidenskab, 8. semester. 
Har 4 undervisningstimer om ugen i 11 uger per semester.
Jeg er virkelig utilfreds med, at jeg ikke får mere undervisning. Især 

her på kandidatdelen er det langt hen ad vejen et selvstudie - det er 

simpelthen under smertegrænsen for, hvad der kan lade sig gøre. Så 

jeg håber, at vi med protesterne kan råbe politikerne op og få dem til at 

tage ansvar. Det fede ved den her sag er, at de studerende og undervi-

serne på Humaniora står sammen.

Forskere skal 
undervise mere 
og forske mindre
De videnskabeligt ansatte på Det Humanistiske 
Fakultet har opbygget en stor overarbejdspukkel, og da 
fakultetet samtidig er under politisk pres for at udbyde 
mere undervisning, har dekan Kirsten Refsing opsagt 
arbejdstidsaftalen med de ansatte.

ARBEJDSTiDSAFTALE
Af Claus Baggersgaard

De videnskabeligt ansatte (VIP) på Humaniora 
har for meget at lave. 

Således har lærerne på Institut for Nordiske 
Studier og Sprogvidenskab optjent 30.000 timers 
overarbejde på undervisning alene. På Saxo In-
stituttet har de fastansatte undervisere undervist 
over 20.000 timer for meget. Og på Institut for 
Engelsk, Germansk og Romansk har underviser-
ne ophobet mere end 18.000 timers overarbejde. 

Men der er hverken er penge til at udbetale 
overarbejdet eller mulighed for at lade under-

viserne afspadsere, da flere institutter så ville 
lukke ned i hele semestre. Derfor har dekan på 
Det Humanistiske Fakultet Kirsten Refsing ta-
get det utraditionelle skridt at opsige arbejds-
tidsaftalen med de ansatte. 

Dekanen skriver i et brev til fællestillidsre-
præsentanterne, »at hun ser sig nødsaget til 
at opsige aftalen, da fakultetet har udsigt til 
en nedgang i bevillingerne, og man er under 
et stort politisk pres for at kunne tilbyde de 
studerende flere undervisningstimer.« Og hun 
forsætter: 

»Den nuværende aftale betyder, at medar-
bejderne optjener store mængder timer i time-

banken, som det ikke er muligt for institutterne 
at honorere. Det kan derfor blive nødvendigt 
at foretage en ændring i fordelingen mellem 
undervisning og forskning, således at undervis-
ning kommer til at fylde mere i normerne.« 

Mere gratis undervisning
Forskerne har svært ved at fortolke dekanens 
melding anderledes, end at det nu bliver dem, 
der må bøde for fakultetets dårlige økonomi. 

De skal tvinges til at arbejde mere, end de 
får løn for, uden at det registreres, og de kan se 
frem til at skulle undervise mere på bekostning 
af forskningen. 

»Det er i dag umuligt for de fleste undervise-
re at holde sig inden for en 37 timers arbejds-
uge, hvis man også skal passe sin forskning or-
dentligt. Når vi så påviser, at vi har oparbejdet 
en stor overarbejdspukkel, reagerer dekanen 
blot ved at opsige arbejdstidsaftalen, tilmed 
inden den har været evalueret. Det virker mær-
keligt, og jeg er ærlig talt rystet,« siger lektor 
og netop afgået fællestillidsrepræsentant Kar-
sten Fledelius.

Ledelsen belønner udnyttelse
Ifølge tillidsrepræsentanterne kan nogle 
institutter godt finde ud af at administrere 
arbejdstidsaftalen uden at ophobe et stort 
overarbejde. Derfor mener de, at dekanen 
reelt belønner de institutter, som har udnyttet 
medarbejderne på uforsvarlig vis. 

»Det er tillidsfolkenes holdning, at pro-
blemerne ikke bør løses ved en opsigelse af 
arbejdstidsaftalen, men ved at dekanen griber 
ind over for dårligt gennemført planlægning 

fra de lokale institutledelsers side,« skriver 
tillidsfolkene i en orientering til de øvrige 
ansatte.

»Hvad vil ledelsen gøre de steder, hvor de 
ansatte har haft meget overarbejde, de ikke 
har fået kompensation for? Vil den bare sige: 
Det er synd, I får ikke noget for jeres ekstra 
indsats?« spørger Karsten Fledelius. 

Undervisningspenge ædes op
René Rasmussen, tillidsrepræsentant og lektor 
mener, at dekanen i stedet for lade undervi-
serne bøde, burde tage fat på at løse de struk-
turelle problemer, den reelle årsag til, at der 
undervises så få timer på humaniora.

Tillidsfolkene har regnet ud, at når rekto-
ratet, dekanatet og instituttet har taget deres 
del af taxametertilskuddet, så er der kun cirka 
en tredjedel af pengene tilbage til kateder-
undervisning, vejledning af studerende, og 
evaluering, forberedelse til og afholdelse af 
eksaminer.

Det vil sige, at kun 15.000 - 16.000 kroner 
af de studerendes taxameterpenge reelt går til 
undervisning, hvilket svarer til at en studeren-
de kan ’købe’ mellem 43 og 46 lærerarbejdsti-
mer på et år.

»Jeg forstår godt, at de studerende er fru-
strerede over, at de får så få undervisningsti-
mer, men det skyldes altså ikke, at vi undervi-
ser for lidt, men at pengene går til administra-
tion i stedet,« siger René Rasmussen. 

LæS HELE ARTiKLEN: 
http://universitetsavisen.dk/uddannelse/hum-de-

kan-forskere-skal-undervise-mere-og-forske-mindre

Kurset er fokuseret på udnyttelse af de særlig gunstige forskningsmuligheder ved hjælp af 
de nordiske registre.

Fase 1:  14.-26. august 2011. 2 ugers internatkursus,  
 “Introduction to Cancer Epidemiology”, København. 

Fase 2:  Sommer–efterår 2011. Projektarbejde under vejledning svarende til 2 måneder. 
 Gerne udført sideløbende med studie.  

Fase 3: Jan./feb. 2012. 2 dages internatkursus, præsentation af projekter, Finland.

Deltagere:  
25 studerende i medicin, biologi, statistik, sociologi og lignende fag fra Danmark, Norge, 
Sverige, Finland og Island.

Undervisningssprog: 
Engelsk

Pris:  
Udgifter til kursus, rejse og logi under internatkurserne dækkes af Nordisk Cancer Union. 

Ansøgning: 
Yderligere oplysninger og ansøgningsskema: 
www.ancr.nu/summerschool eller kontakt Kræftens Bekæmpelse: 
Lone Rosander, tlf. 3525 7625 eller Birgitte Ødegaard, tlf. 3525 7683

Ansøgningsfrist: 15. april 2011

Kræftens Bekæmpelse 

11. Nordiske Sommerskole 
i Cancerepidemiologi

- kursus og forskningsprojekter for studerende
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RETSMEDiCiN
Af Claus Baggersgaard og 

Gry Bartroff Gaihede

Det er næsten umuligt at 
forestille sig Hans Petter Hou-
gen obducere et lig, som han 
venligt byder indenfor på sit 
kontor. Ikke desto mindre er 
det netop den 61-årige rets-
mediciners beskæftigelse.

Statsobducenten er en 
nobelt udseende og meget 
imødekommende mand med 
veltrimmet overskæg og le-
vende, hurtige øjne bag stål-
brillerne. Heller ikke meget 
ved kontoret, der mest ligner 
et hyggeligt herreværelse, 
afslører hans – for de fleste 
læsere sikkert alternative – 
levevej.  

En blød hjørnesofa med 
en plysbamse i skikkelse af 
abekongen Louis fra Jung-
lebogen, et ægte tæppe, en 
buste af Dante, et gipsrelief af 
Justitia og Aeskleipion, et de-

korativt mikroskop af ældre 
dato og tre franske cafeplaka-
ter i sølvrammer hører til det 
stemningsfulde interiør.

Det eneste, der bryder ind-
trykket, er montren med et 
sortnet kranium fra et mose-
lig med en velbevaret hårlok 
i panden, samt en langbladet, 
overdådigt udsmykket kniv, 
der pryder væggen. 
»Er den ikke forfærdelig,« 
siger Hans Petter Hougen, 
griner og tager den i hånden.

Han fik den af sine kolleger 
i gave, da han blev færdig 
med sin specialistuddannelse 
i Miami, og de har det jo med 
at overdrive tingene i USA, 
tilføjer han.

»Det hedder en lungekniv 
og er retsmedicinerens vigtig-
ste instrument til de indre or-
ganer. Normalt er den skarp 
som et barberblad,« siger han 
og fører den hen over hånd-
fladen for at vise, at dette 
eksemplar er sløvt.

fredelige og værdige død, der 
ifølge Hans Petter Hougen 
dominerer.

Han mener dog, at flere 
af serierne indeholder en vis 
grad af realisme, mens andre 
har skruet meget på fiktions-
knappen. I fjernsynet tager 
det fx blot et par dage fra 
obduktionen er færdig til alle 
dna-tests og toksikologiske 
prøver kommer retur fra labo-
ratoriet. I virkeligheden kan 
der nemt gå over en måned, 
inden alle prøver er kommet 
tilbage, og man kan fastslå 
dødsårsag og -måde.

åndens arbejde og 
håndens
Hans Petter Hougen tager 
telefonen og ringer op.

»Er I færdige med rengørin-
gen?« spørger han.

Da han har fået grønt lys, 
guider han os gestikulerende 
gennem laboratoriegangene 
og til obduktionshallen. Han 
smutter i sin hvide kittel un-
dervejs. Der er koder og låse 
på alle døre.

»Celleprøver og væv opbe-
vares og analyseres her. Det 
er jo højst personfølsomme 
oplysninger, som nogen må-
ske kunne have gavn af i en 
retssag,« siger han umisfor-
ståeligt, da vi passerer labora-
torierne.

Endelig står vi der så. 
Obduktionshallen er delt i 
syv båse. Der er stadig vådt i 
hjørnerne efter den seneste – 
meget grundige, understreger 

den sOm 
ObdUCerer

Bagsiden af livet
Hjørnekontoret, der er badet 
i stærkt sollys, har udsigt over 
Rigshospitalet, der huser 
Retsmedicinsk Institut, selv 
om det er en del af Køben-
havns Universitet (KU). 

Hans Petter Hougen læg-
ger ikke skjul på, at hans ar-
bejde giver ham et detaljeret 
indblik i livets skyggesider. 
Instituttet ligger da også godt 
gemt bag låste døre på grund 
af de højst personfølsomme 
undersøgelser, der finder 
sted her i Teilumbygningen i 
behørig afstand fra Rigshospi-
talets hovedindgang. 

 »Jeg ser mange triste men-
neskeskæbner. Det kan være 
gamle ensomme mennesker, 
der er blevet fundet døde 
efter flere måneder, fordi un-
derboen klagede over lugten. 
Andre har levet et voldsomt 
liv eller har haft et stort over-
forbrug af stoffer eller alko-
hol, men midt i alt det sorte 
og triste er der også mulighed 
for at trøste. Vi har ofte tæt 
kontakt med de pårørende, 
og det er vigtigt for deres 
sorgbearbejdelse at få vished 
om, hvad der er sket,« siger 
Hans Petter Hougen.

CSi-effekten er stærk
Det er hans opgave som 
retsmediciner at under-
søge pludselige, uventede 
og voldsomme dødsfald. I 
den forbindelse skelner man 
mellem dødsårsagen og døds-
måden. Dødsårsagen kan for 
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Statsobducent Hans Petter Hougen er professor i 
retsmedicin på Københavns Universitet. Meningerne om hans 
beskæftigelse er mange, og interessen varierer efter om der 
er en god krimi på tv. Selv er han glad for sit arbejde og håber 
at kunne bidrage til, at verden bliver et lidt bedre sted

eksempel være kvælning og 
dødsmåden drab, ulykke eller 
selvmord. 

Drabsobduktioner fylder 
kun en lille del af arbejdet, da 
der i gennemsnit ikke er mere 
end 30 mord årligt i Østdan-
mark, som er det område 
Retsmedicinsk Institut på KU 
dækker. Hertil kommer en 
lang række andre obduktio-
ner. Det kan være identifika-
tion af dødfundne, personer 
der er døde af arbejdsbetinget 
sygdom, trafikofre, narkoma-
ner og alkoholikere. Samlet 
foretager instituttet cirka 650 
obduktioner årligt. 

Selvfølgelig er jobbet ikke 
så glamourøst og fotogent, 
som man kan få indtryk af i 
den uendelige strøm af tv-
serier og film, hvor retsmedi-
cinerne spiller en hovedrolle. 
Seneste skud på stammen er 
TV2s Den som dræber, men 
Hans Petter Hougen husker, 
at den offentlige fascination 
af retsmedicinerens arbejde 
for alvor tog fart med den 
amerikanske tv-serie Quincy 
i 80’erne. Selv har han blandt 
andet hjulpet DR med at gøre 
Rejseholdet så realistisk som 
muligt.

Interessen har vokset sig 
så stor, at de i retsmedicinske 
kredse taler om ’CSI-effekten’ 
(CSI: Crime Scene Investiga-
tion, red.) opkaldt efter en 
kulørt amerikansk serie. På tv 
er der oftest tale om spekta-
kulære dødsfald, men i virke-
lighedens verden er det den 
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»Vi har samme neutrale og 
objektive tilgang til alle rets-
medicinske undersøgelser: 
den notoriske stjernepsy-
kopat af en voldsforbryder 
bliver behandlet præcis lige 
så professionelt som barnet, 
der igennem en årrække er 
blevet seksuelt molesteret af 
sin stedfar. Jeg plejer at sige 
til de studerende, at de skal 
huske, at der i den anden 
ende sidder en humorforladt 
jurist med en spidset blyant. 
Vores analyser skal være helt 
og aldeles nøgterne,« siger 
han.

Det betyder også, at han og 
kollegerne aldrig diverterer 
med dagens oplevelser der-
hjemme. De bruger i stedet 
hinanden til at bearbejde 
indtrykkene.

»Vi taler om vores fund, 
og er det voldsomt, taler vi 
meget om det. Det her er et 
arbejde, og derhjemme har 
vi familie, hobbyer, glæder 
og problemer som alle andre. 
Det nytter ikke, at jeg vælter 
historier om døde mennesker 
ud over middagsbordet om 
aftenen med min kone og 
mine børn,« siger statsobdu-
centen.

Langt liv på KU
Hans Petter Hougen begyndte 
at læse medicin på KU i for-
visning om, at han ville være 
psykiater, men han kom på 
andre tanker, da han kom 
med i lægegruppen i menne-
skerettighedsorganisationen 
Amnesty International, og 
blev involveret i arbejdet med 
at undersøge torturofre.

Han uddannede sig til 
speciallæge i patologi, men 
efter et par år på KU tog 
han til Miami for at tage 
overbygningsuddannelse i 
retsmedicin, som ikke fandtes 
i Danmark dengang. I 1986 
blev han ansat på instituttet, 
der har en særlig status på 
universitetet.

Afdelingen er en ’indtægts-
dækket virksomhed’ på uni-
versitetet, hvilket betyder, at 
instituttet selv tjener over 95 
procent af sine midler. For ek-
sempel betaler politiet cirka 
27.000 kroner for en obduk-
tion. En rimelig pris, mener 
Hans Petter Hougen, når man 
tænker på, at læger, laboran-
ter, teknikere, sekretærer skal 
have løn, og der skal betales 
husleje, el og varme. Det skal 
ikke give overskud, påpeger 
han.  

Man undersøger også cirka 
1.000 levende personer år-
ligt. Det kan være voldsofre, 
voldtægtsofre, børn som har 
været udsat for et seksuelt 
overgreb, torturofre, asylsø-
gere, der skal aldersvurderes 
samt personer mistænkt for 
drab, vold eller ildspåsæt-
telse, og instituttet har vagt 
24 timer i døgnet.

Desuden afholder insti-
tuttet 32 forelæsninger for 
medicinstuderende per seme-
ster, man afholder eksamen, 
studerende kan komme på 
valgfrit klinisk ophold, og 
man har studerende, der 
skriver bachelor- og kandidat-
opgave. Instituttet har også 

flere ph.d.-studerende og her 
forskes i alt fra molekylærge-
netik til retsmedicinsk histo-
rie, så Hans Petter Hougen 
føler sig som en integreret del 
af KU.

Det sidste tabu
Obducenten trækker på skul-
deren, da talen falder på hans 
forhold til døden. Måske er 
det en sidegevinst ved job-
bet, at døden normaliseres, 
men han lever ikke mere 
intenst, fordi han har døden 
i hænderne hver dag. Han er 
afklaret. Sex og religion er 
så nogenlunde aftabuiseret i 
dag, siger han, men døden er 
vores kulturs stædigste tabu. 

»Det eneste vi kan vide 
med fuldkommen sikkerhed 
om dette liv er, at vi skal 
herfra. Ligesom min kat der-
hjemme. Den lever, den dør, 
og så er den væk. I skal, med 
forlov, også dø. Selvfølgelig 
er eftermælet vigtigt, men 
mest af hensyn til de efterlad-
te, da det er ud fra fortiden, 
at vi definerer os selv i dag,« 
siger han.

Det er også derfor, at han 
har engageret sig i det inter-
nationale arbejde med at do-
kumentere følgerne af tortur. 

»Skriv nu ikke, at jeg er ved 
at bygge mig en bautasten. 
Det lyder måske lidt slidt, 
men jeg har en viden, som jeg 
gerne vil bruge i det godes 
kamp mod det onde. Det er 
min beskedne mulighed for at 
bidrage til at gøre verden et 
lidt bedre sted,« siger han.

Hans Petter Hougen har 
blandt andet været i Kosovo, 
hvor han obducerede civile, 
der for langt de fleste ved-
kommende var blevet dræbt 
af serbere, og han tog også 
til Thailand for at identifi-
cere tsunamiens ofre. I Togo, 
Colombia, Mexico, Kenya, 
Filippinerne og ved Burmas 
grænse har han undersøgt 
levende og døde med tortur-, 
skud- og landmineskader. 
Han har undervist og holdt 
foredrag om retsmedicinens 
rolle i torturdokumentation 
over det meste af verden.

Han kan således trods 
sin ydmyghed bryste sig af, 
sammen med en håndfuld 
andre retsmedicinere, at have 
introduceret retsmedicinen i 
det internationale menneske-
rettighedsarbejde. I dag vejer 
retsmedicinske beviser tungt 
ved de internationale krigs-
forbryderdomstole.

»Dokumentation er afgø-
rende i forhold til at retsfor-
følge dem, der giver ordrerne. 
Derfor er det også vigtigt, at 
vores arbejde er videnskabe-
ligt baseret, og at vi er tilknyt-
tet universitetet,« siger Hans 
Petter Hougen og fortæller, at 
han går glad på arbejde hver 
morgen. Han har informeret 
sine kolleger om, at han vil 
trække sig tilbage på den 
anden side af de 75, men han 
også vil lytte, hvis nogen hvi-
sker ham i øret inden da, at 
han er ved at være rusten.

clba@adm.ku.dk
gbg@adm.ku.dk

professoren – rengøring, og 
kaklerne skinner. Det første, 
der fanger øjet er lange ræk-
ker af hvide gummistøvler.  

»Der er et usynligt, men 
benhårdt hierarki, der blandt 
andet involverer anciennitet 
og status i rækkefølgen af 
gummistøvlernes placering,« 
småler Hans Petter Hou-
gen. Jeg skrev en analyse af 
gummistøvlernes orden på 
Retsmedicinsk Institut, da jeg 
tog min lederuddannelse på 
CBS.«

Over støvlerne hænger 
slagtehandskerne med metal-
væv som ringbrynjer. »Det er 
til venstrehånden. Den holder 
organet, og højre hånd fører 
kniven,« forklarer han.

Vi træder ind i en bås. 
Statsobducenten rigger til. 
Han kører metalbordet hen til 
arbejdsvasken.

»Her foregår så low tech-
undersøgelserne.« 

Instrumenterne er linet 
op i sirlige rækker. Hammer, 
mejsel, pipette parallelt med 
spatler, sakse og knive. En 
nilfisk-lignende maskine med 
en hurtigtvibrerende sav bru-
ges til at åbne kraniet. 

»Den har støvsugereffekt, 
så vi undgår at det fyger med 
bensplinter.« 

High tech-undersøgelserne 
foregår i de hypermoderne 
lokaler med CT- og MR-scan-
ner, som Hans Petter Hougen 
stolt viser frem.

»Scanning indgår som den 
første del af undersøgelsen af 
de afdøde, og de fantastiske 
instrumenter gør os i stand til 
at studere skader og mange 
sygdomme inden selve 
obduktionen. Der er også 
mange forskningsprojekter 
tilknyttet disse maskiner, og 
fremtidens obduktioner vil i 
endnu større grad inddrage 
billeddiagnostik,« siger pro-
fessoren.

Respekt for de døde
Retsmedicineren ved, at 
mange finder hans arbejde 
makabert, men han er aldrig 
selv blevet dårlig under en 
obduktion.

»Det kan da godt lugte ube-
hageligt, men jeg er jo blevet 
tilvænnet langsomt. Jeg læste 
medicin i syv år, var hospi-
talslæge, og siden patolog, så 
jeg er jo ikke kommet ind fra 
gaden.« Han tilføjer, at han 
personligt har foretaget et par 
tusind obduktioner og været 
supervisor på et sted mellem 
5.000 og 10.000.

»Man distancerer sig fra de 
døde. Jeg husker for eksem-
pel ikke deres navne,« siger 
han, og fortæller, at der ikke 
florerer nogen ’skurvognshu-
mor’ blandt kollegerne: 

»Jo tættere vi er på de 
døde, jo mere opmærksomme 
er vi på omgangstonen. Her 
er almindelig, lavmælt snak 
om alt mellem himmel og 
jord. Men vi fløjter ikke, vi 
hører ikke musik, og det her 
er ikke stedet for høj latter. Vi 
går ikke rundt med dybe pan-
derynker, men vores arbejde 
er nødt til at være pinligt 
korrekt og hundrede procent 
sagligt.« 

”»Der er et usynligt, men 
benhårdt hierarki, der 
blandt andet involverer 
anciennitet og status i 
rækkefølgen af gummi-
støvlernes placering”
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I orkanens øje:
PROFESSOR  
i KRiG 
Professor Mikkel Vedby Rasmussen forsker i krig. Han puster til 
diskussionen om krigen som det ultimative magtmiddel i en ny 
debatbog, men hvordan forsker man i krudt og kugler i et land uden 
tradition for at diskutere krig?   

SiKKERHEDSPOLiTiK

Af Anders Fjeldberg 

Danske medier bruger ham gerne og ofte som 
ekspertkommentator på nationens deltagelse i 
verdens krige, og professor Mikkel Vedby Ras-
mussen er aktuel med bogen Den gode Krig? 
om Afghanistan-krigens forløb.

Sidste efterår satte han sig i chefstolen på 
det nye Center for Militære Studier (CMS), 
som har til huse på Statskundskab, og som 
delvis finansieres af midler fra Folketingets 
forsvarsforlig 2005-2010. 

Er Mikkel Vedby Rasmussen politikernes, 
generalernes, forskernes, folkets eller sin egen 
herre, og hvor vil han hen med sin nye bog? 

Vil fortælle den lange historie
Din seneste bog er skrevet i et letlæst sprog, 
nærmest journalistisk, og er på bare 141 sider. 
Hvor meget har du skrevet bogen som forsker, 
og hvor meget har du skrevet den som privat-
person?

»Jeg er slet ikke sikker på, at man kan skelne 
mellem positionerne på den måde. Jeg har et 
job, der gør, at jeg forsker i krig, og jeg forsker 
i, hvad der er sket i Afghanistan. Med bogen 
ville jeg gerne fortælle historien om, hvad den 
danske krigsindsats er gået ud på, og hvad der 
har været på spil. 

Medierne er gode til at give et øjebliksbil-
lede af historien, men det er den overordnede, 
lange historie om politikken bag krigen, der 
interesserer mig,« forklarer Mikkel Vedby Ras-
mussen.

Du har altså formidlet din forskning? 
»Ja, og det er jo en vigtig del af vores ar-

bejde. Der står i universitetsloven, at vi skal 
både forske og formidle, men i bogen er der 
ikke teori- og metodeafsnit. Bogen er ikke en 
forskningsbog, der er skrevet til at overleve 
et peer review. Det pudsige er, at det har taget 
mig lige så lang tid at skrive denne bog, som 
det har taget mig at skrive andre, egentligt vi-
denskabelige bøger.«  

MiKKEL VEDBy  
RASMUSSEN 

•   Leder af Center for Militære Studier (CMS) på 

Københavns Universitet den 1. september 2010. 

•   Professor i 2010 med særlige opgaver inden for 

sikkerhedspolitik og væbnet konflikt. For-

sker i hvilke strategier og teknologier vestlige 

regeringer anvender for at skabe en forsvars- og 

sikkerhedspolitik. 

•   Leder af Dansk Institut for Militære Studier fra 

2006-2009, og i samme periode lektor ved Insti-

tut for Statskundskab.

•  Ph.d. i statskundskab fra KU 2001. 

•  Cand.scient.pol. i Statskundskab fra KU 1997. 

•   M.Sc. i international Politik fra London School of 

Economics 1995. 

CENTER FOR  
MiLiTæRE STUDiER

•   Center for Militære Studier (CMS) viderefører 

Dansk Institut for Militære studier, der blev opret-

tet i forbindelse med forsvarsforliget 2005-2009.

•   Forsvarsforligskredsen besluttede i begyndelsen 

af 2010, at centret skulle ligge på KU under Insti-

tut for Statskundskab. 

•   Centret har adresse på det tidligere Kommuneho-

spital, Øster Farimagsgade 5. 

•   Opgaverne for Center for Militære Studier er 

strategisk forskning og forskningsbaseret myn-

dighedsbetjening. Centrets fokus er på aktuelle 

militære samt forsvars- og sikkerhedspolitiske 

spørgsmål.

11. september ændrede alt
Hvordan endte du som krigsforsker?  

»Da jeg læste statskundskab på KU i 1990’er-
ne studerede vi selvfølgelig blandt andet sik-
kerhedspolitik, men det militære aspekt var 
slet ikke noget ’pæne mennesker’ beskæftigede 
sig med. Jeg studerede så sikkerhedspolitik i 
London 1995-1996, hvor en meget dygtig un-
derviser åbnede mine øjne for, at krig er andet 
og mere end krudt og kugler; det er også poli-
tikken bag, og det tror jeg faktisk ikke var gået 
op for mig før. London var en øjenåbner.

Der er en lang britisk tradition, som vi slet 
ikke har i Danmark, for at betragte konflikter 
som en del af politik. Da jeg kom tilbage til Kø-
benhavn, ville jeg både skrive speciale og ph.d. 
om det, og det var faktisk svært at komme 
igennem med på det tidspunkt,« fortæller han. 

Han oplevede for eksempel, at selv efter at 
have fået sit stipendium, var der en ældre KU-
lektor, der sagde til ham, at det var da meget 
fint, det der med at skrive om konflikter og 
krig, og det kunne godt være, at det havde 
noget med den tredje verden at gøre, men her 
i Europa var det jo ikke relevant. Her vil inter-
national politik altid handle om integration, og 
det ville ikke ændre sig, mente lektoren. 

Mikkel Vedby Rasmussen fortsatte alligevel 
karrieren i sin egen, fastlagte bane. Og så kom 
Al Qaedas terrorangreb på World Trade Center 
i september 2001, og alt ændrede sig med ét 
slag. 

»Dét forandrede dansk politik og studiet af 
dansk politik, fordi krigen fik politisk opmærk-
somhed og dermed også forskningsmæssig 
bevågenhed. De to ting følger hinanden,« siger 
Mikkel Vedby Rasmussen. Derfor er der på KU 
en helt anden holdning til at studere krig i dag 
end for 15 år siden. 

»Politisk videnskab er jo meget påvirket af 
den politiske dagsorden, og i begyndelsen af 
1990’erne var Den Kolde Krig slut. Det hed 
sig dengang ’Aldrig mere atomvåben’, og det 
handlede om at lave europæisk integration. 
Det var ’Clinton-æraen’, og herhjemme endda 

sådan en meget optimistisk én. Dengang betød 
det for de studerende, at alt det med at se på 
atomraketter og kampvogne var fortid … altså 
lige indtil den 11. september.«

Har fået sin ration af tæsk
Har du ikke mødt megen modstand, når du pla-
cerer dig midt i ’orkanens øje’ ved at vælge krigen 
som dit forskningsområde? Danmark er nu en 
krigsførende nation, og det er der meget stærke 
holdninger for og imod?

»Jeg har fået min ration af tæsk. Men det 
synes jeg egentlig også er fair nok. Jeg er poli-
tolog nok til at vide, at hvis man går ind og be-
skæftiger sig med politik, der betyder noget, så 
er der også nogen, der vil slå igen, og det kan 
jeg leve med. Det vigtige er for mig aldrig at 
drive politik. Det, jeg gør, er baseret på forsk-
ning og analyser. Jeg bliver ofte spurgt, om jeg 
vil stille op til diskussion med politikere, og 
svaret er altid nej.«

Du har ikke skrevet din bog som en slags poli-
tiker eller aktivist?

»Nej, overhovedet ikke.« 
Hvem har du haft politiske sammenstød med?
»Det vil jeg ikke sige. Det er lige meget, sy-

nes jeg. Det er vigtigere at komme videre.«
Er der nogen, der har været efter dig for dine 

meninger i bogen?
»Nej, faktisk ikke. Måske er det fordi bogen 

er udkommet på et tidspunkt, hvor vi har be-
sindet os på, at Afghanistan-krigen er ved at 
være slut, og så tror jeg, at min bog kommer og 
forklarer, hvordan vi politisk er nået dertil. Jeg 
har endnu ikke oplevet nogen, der har været 
særligt uenige i min beskrivelse. Jeg kan nå at 
møde dem endnu, men hidtil har jeg kun fået 
positive reaktioner, både fra folk i Forsvaret og 
udenfor,« siger Mikkel Vedby Rasmussen.

Samfundets samvittighed
Kan man ikke blive lidt deprimeret af at forske 
i krig? 

»Jo, men du skal tænke på, at krig er noget, 
jeg studerer. Det er mit arbejde, og det er som 
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sådan ikke en del af min virkelighed. Jeg har 
ikke engang været værnepligtig. Jeg gik i gang 
med studierne lige efter gymnasiet som at-
tenårig, så jeg fik udskydelse, og til sidst var 
det ikke længere relevant med militærtjeneste. 
Forskningsmæssigt er det et emne, der tiltaler 
mig, fordi der står så meget på spil. I bogen har 
jeg for eksempel interviewet en kvinde, hvis 
kæreste er blevet dræbt, mens han var soldat i 
Afghanistan. Det er politik, der handler om vir-
kelige menneskeskæbner og betyder noget.«

Hvis ansvar er det at sætte skub i diskussionen 
om krigens mål og midler, når vi i Danmark ikke 
har haft en sådan tradition?

»Jeg synes ikke, at det ansvar ligger hos 
Forsvaret alene, for den opgave skal en statslig 
myndighed ikke løfte. Det er en diskussion, 
som hele samfundet skal have, og der tror jeg, 
at universitetet er et sted, hvor man i virkelig-
heden kan og skal løfte den opgave, for udover 
at skulle undervise og forske, så skal vi jo også 
fungere som en slags samfundets samvittig-
hed. Det synes jeg også er en vigtig del af min 
egen opgave.« 

hidtil ofte har manglet herhjemme, når det 
gælder den politiske behandling af krigen som 
middel. 

»Det er uhyre vigtigt at overveje mål og 
midler. Det er også vigtigt, når man anlægger 
motorveje, men at anlægge en motorvej et 
strategisk forkert sted i Vestjylland har ikke 
så alvorlige konsekvenser som at sende folk 
i krig, og derfor er krigens spørgsmål af en 
natur, der har deres egen alvor, og den alvor 
kan måske godt mangle en gang imellem i de 
politiske behandlinger,« siger Mikkel Vedby 
Rasmussen. 

Due eller høg?
Du går ind for klyngevåben, og du har også sagt, 
at Rusland udgør en trussel mod Danmark. 
Samtidig skriver du i din bog, at SF’s Holger K. 
Nielsen havde ret i sin kritik i 2006 af, at VK-
regeringen ikke havde nogen mål med sin krigs-
indsats. Hvad er du - en due eller en høg? 

»For mig er det ikke et spørgsmål om duer 
eller høge, men om at have en analyse af stra-
tegi og sikkerhed, der ikke har følelser med. 

KRiGSDEBATTØR 

Mikkel Vedby Rasmussen forsker i sikkerhedspolitik og væbnet konflikt. Han er bogaktuel med 

debatbogen Den gode Krig? om Danmarks deltagelse i Afghanistan-krigen.
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”Man skal ikke føre krig 
som en del af en værdikamp. 
Man går i krig, fordi man 
har nogle interesser, og fordi 
man har nogle mål for sin 
egen sikkerhed, som man vil 
have opfyldt” 

GENERALFORSAMLING 
forårsgeneralforsamling, d. 30. april, kl. 12. 

Studenterrådet er foreningen af fagråd på Københavns Universitet, og på 

politik. 
Især skal vi diskutere, hvordan Studenterrådet kan bygge videre på forårets 
mange aktiviteter: en velbesøgt BootCamp for aktive studerende, studenter-
protester over nedskæringer på bl.a. SUND OG HUM og en stor kampagne 
for at gøre København til en bedre studieby. 

Kom og vær med til at beslutte 
Skynd dig at melde dig selv og dit fagråd til generalforsamlingen. 

Tid: 30. april, kl. 12.00 
Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52, 1150 København K.

Læs mere og tilmeld dit fagråd på www.studenterraad.dk 

Alvoren har manglet i krigen 
Du skriver i din bog, at den danske regering i lige 
så høj grad ville med i krigen i Afghanistan for 
at føre værdikamp som for at vinde. Er det en 
demokratisk måde at tænke på?

»Over 60 procent af vælgerne støttede jo 
processen igennem jeg ved ikke hvor lang tid, 
og vælgerne godkendte den ved flere folke-
tingsvalg, så ud fra det synspunkt er det jo 
selvfølgelig demokratisk. Desværre er der nok 
meget politik, der bliver ført på den måde, og 
jeg synes ikke, at det er den rigtige måde at 
bruge Forsvaret og de menneskeliv på, som 
det til syvende og sidst handler om. Jeg tror 
nogle gange, at man undervurderer, hvor al-
vorligt det er at sende folk i krig. 

Man skal ikke føre krig som en del af en vær-
dikamp. Man fører krig, fordi man har nogle 
interesser, og fordi man har nogle mål for sin 
egen sikkerhed, som man vil have opfyldt. 
Selvfølgelig kan man godt føre krig for nogle 
værdier, men man skal ikke gøre det for at 
bevise noget. Man skal gøre det for at udrette 
noget,« siger han, der også mener, at alvoren 

Ikke fordi man ikke skal have følelser, men 
fordi de ikke hører til dér. Og klyngevåben 
er rent faktisk meget effektive til det, man vil 
bruge dem til, og jeg syntes, det var dumt at 
ville forbyde dem, fordi jeg finder det fjollet at 
lade, som om man kan lave regler for at forby-
de krig. Og det var jo meget det, diskussionen 
om klyngevåben handlede om. 

   Til gengæld er Holger K. Nielsen jo en 
af heltene i min bog, fordi han på et meget 
tidligt tidspunkt så, hvad der ville gå galt i 
Afghanistan, når der ikke var nogle klare mål 
for krigen. Hans analyse af Afghanistan-krigen 
var helt rigtig, og det er i virkeligheden bare 
et udtryk for mine holdninger i bogen, at der 
ikke er nogen politisk fløj eller partier, der har 
patent på sandheden,« slutter Mikkel Vedby 
Rasmussen.  

anfj  @adm.ku.dk
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KUmmentar

stUdenterkOmmmentar

Ea Busch-Petersen, formand, 

og Bjarke Lindemann Jepsen 

næstformand, Studenterrådet 

ved KU.

Strategi 2016 –  
et fælles resultat
KU skal have ny strategi, og idéerne skal gerne komme fra 
universitetets studerende og ansatte, skriver rektor og 
prorektor.

Om abekast og vrede  
humaniorastuderende
Universitets ledelse og videnskabsministeren nyder i disse uger tilsyneladende at bedrive 
tiden med at lege abekast  – dog uden at ænse, at aben handler om Danmarks fremtid.  

Rektor Ralf Hemmingsen og 

Prorektor Thomas Bjørnholm

STRATEGi

Af Ralf Hemmingsen og Thomas Bjørnholm

”Rediger denne tekst”. Sådan lød opfordringen 
på internetsiden Wikipedia, da den så lyset for 
ti år siden. Hermed var grunden lagt til histo-
riens største leksikon. Skrevet af brugerne selv 
ud fra idéen om, at når alle deler deres viden 
med hinanden, kan man i fællesskab nå frem 
til et godt produkt.  

I starten var Wikipedia udsat for hård kritik. 
For når alle kunne skrive, hvad de ville, måtte 
der opstå en masse fejl. Men heri lå også Wiki-
pedias styrke. For folk rettede hinanden, drøf-
tede udsagn online og kom med nye bidrag. 

I dag regnes Wikipedia (den engelskspro-
gede) for at være lige så pålidelig som Encyclo-
pedia Britannica. Man har ganske vist nu ansat 
folk til at redigere. Man kan også fortsat finde 
fejl. Men den overordnede pointe er tydelig: 
når vi alle bidrager, får vi et stærkt produkt, 
som vi sammen kan stå inde for. 

Wikipedia-modellen
På Københavns Universitet skal vi have en ny 
strategi, som skal afløse den nuværende De-
stination 2012. Og vi vil også skabe et fælles 
resultat. Derfor har vi valgt, at processen skal 
ligne Wikipedia-modellen. Alle på universite-
tet inviteres til at bidrage med idéer og input 
til strategien, så vi i fællesskab kan drøfte, i 
hvilken retning KU skal bevæge sig. 

Derfor starter den samlede strategiproces 
med en indsamlingsfase, hvor vi afholder tre 
åbne møder i festsalen. Her kan man møde op, 
komme med idéer og drøfte strategiens ind-
hold med kollegaer og medstuderende. 

Man kan også skrive sine idéer på strategi-
sitet på KUnet eller give sine input videre via 
nogle af de initiativer, vi ved foregår decentralt i 
studenterorganisationer og på nogle fakulteter. 

I rektoratet har vi naturligvis også gjort os 
tanker om strategiens indhold, og dem præ-
senterer vi på det første af de tre møder, som 
bliver et strategi kick off-møde.

Rammen om arbejdet
Det forlyder, at en af de danske wikipedianere 
(administratorer) begyndte sit arbejde med 
Wikipedia, fordi han havde en glødende pas-
sion for flag – krigsflag, orlogsflag, nationale 
flag, splitflag, stutflag og vimpler – you name 
it. Denne yderst specifikke interesse ledte til 
hans engagement i Wikipedia, hvor han nu 
skriver om alt mellem himmel og jord og re-
digerer tekster inden for områder, der ligger 
fjernt fra den oprindelige flagpassion. Histo- 
rien viser, at det ofte er den nære personlige 
interesse, der får folk til at engagere sig i det 
større fællesskab. Så når en studerende eller en 
medarbejder gør sig tanker om studiemiljø, un-
dervisningsformer eller laboratoriepladser på 
eget institut, må disse tanker og idéer endelig 
komme i spil og være med til at forme den stra-
tegi, som skal være rammen for alt det nære.

Nu er det ikke planen, at KU’s strategi skal 
oversættes til 270 forskellige sprog eller inde-
holde 17 millioner artikler. For selvom vi kan 
lade os inspirere af Wikipidias inddragende 
proces, skal vi ikke nødvendigvis ende med et 
tilsvarende produkt. 

I en strategi skal vi ikke skrive om ALT i 
lange artikler og med mange detaljer helt ned 
på bagatelniveau. Vi må udvælge og prioritere, 
fordi en strategi skal udstikke den overordne-
de retning og være en fælles ramme, som vi på 
forskellig vis kan arbejde i. Og det er i denne 
proces, at det er så vigtigt at løfte i flok, så vi 
som samlet universitet kan genkende os selv i 
strategien, når den skal omsættes til arbejde. 

Der afholdes strategi kick off i festsalen 29. april. Læs 
mere om strategiproces og åbne møder på KUnet.

UNDERViSNiNG
Af Ea Busch-Petersen formand og Bjarke Lindemann 

Jepsen, næstformand, Studenterrådet ved KU

En abe bliver kastet igennem luften. Aben er 
et symbol på ansvaret for de humanistiske ud-
dannelser og deres fortsatte kvalitet, og det 
ansvar bliver for tiden kastet rundt mellem 
dekanat, rektorat og videnskabsministeriet, for 
ingen har lyst til at sidde tilbage med den. 

For mens videnssamfund og studerende i 
verdensklasse er højt besungne dyder, er det 
anderledes svært at få nogen til at svare på, 
hvorfor de humaniorastuderende oplever færre 
undervisere, nedgang i timetal og forkortelser i 
semesterlængder på Det Humanistiske Fakultet. 

De fleste beslutningstagere er enige om, at 
fire-seks timer om ugen er for lidt, og Folketin-
get har endda forhøjet taxameteret på huma-
niora og samfundsvidenskab.

Hvem sidder tilbage med aben? 
Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen 
bliver ved med at bedyre, at hun har sendt 
flere penge til humaniora og samfundsfag. 
Hun giver altså aben et ordentligt los tilbage til 
universitetet og understreger, at det er univer-
sitets ansvar at sikre, at de ekstra midler bliver 
omsat til ekstra undervisningstimer.

I første omgang prøvede rektor at skjule sig. 
Til et debatmøde på Studenterhuset valgte 
han dog alligevel at parere kastet, da han 
konstaterede, at han da havde igangsat en 
undersøgelse af uddannelseskvaliteten på 
Humaniora.

Også Kirsten Refsing, der er dekan på Hu-
maniora, har været nærmest usynlig, siden 
hun i februar over for Politiken konstaterede, 
at hun skam ikke havde tid til at holde styr på 
hvor mange timer, der var på de forskellige 
humanistiske uddannelser. 

I mellemtiden er smertegrænsen nået for en 
stadigt voksende gruppe studerende på især 
Humaniora. Fra en enkelt blokade af admini-
strationen på Institut for Engelsk, Germansk 
og Romansk spredte de studerendes blokader 
sig i løbet af en uge til flere humanistiske 
institutter, og ugen efter gik de humaniorastu-
derende sammen om en fælles protest mod 
forringelserne på deres fakultet, der udmønter 
sig i færre timer og kortere semestre. 

Protestbevægelsen vokser og vokser – og 
det gør den primært, fordi politikerne og uni-
versitetsledelsen har mere travlt med at lege 
abekast end at få løst det kæmpe problem, at 
undervisningen på Humaniora er al for spar-
som. Til skade for videnssamfundet og Dan-
marks fremtid.

De studerende er tabere
I Studenterrådet har vi tidligere krævet poli-
tisk handling. For det er klart, at det beskedne 
taxameterløft langt fra er nok til at dække den 
massive underfinansiering på de humanistiske 
og samfundsvidenskabelige uddannelser. 

Men lidt har trods alt også ret, og det er for-
stemmende, at KU ikke har fået omsat de eks-
tra 5.000 kroner per studerende per år til mere 
undervisning. Første skridt må i det mindste 
være, at Københavns Universitet får lavet en 
grundig og nuanceret undersøgelse af hvor 
mange timer, der undervises på de enkelte ud-
dannelser. 

Næste skridt må så være at konstatere, om 
budgetterne er for stramme og taxameteret for 
lavt, eller om universitetet bruger for mange 
penge på administration og ledelse frem for 
forskning og undervisning. 

Hvis man har svært ved dette, må KU hellere 
end gerne lægge økonomien frem i studienævn 
og akademiske råd. Så skal vi studerende nok 
hjælpe til med at prioritere og vurdere bud-
getterne. For én ting er i hvert fald sikkert. 
De humaniorastuderende er godt trætte af at 
skulle være tilskuere til abekastningen – for de 
ved godt, hvem der i sidste ende kommer til at 
sidde tilbage med aben. 
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Lektor Klemens Kappel

Institut for medier, erkendelse 

og formidling

krOnIk

Humanioras  
legitimitetskrise

Humanistisk forskning nyder ikke fortjent prestige, fordi 
forskerne undersælger dens relevans. Kronikøren mener, 
at dannelsen af problemorienterede konsortier kan være 
en løsning.

HUMANiORA

Af Lektor Klemens Kappel

Humanistisk forskning befinder sig i en le-
gitimitetskrise, som består i at omgivelserne 
synes at tvivle på relevansen af ’humanistisk 
forskning’. I det mindste får man let det ind-
tryk, at mange åbenlyst eller i deres stille sind 
ville foretrække, at der var mindre snarere end 
mere forskning på humaniora. Vi er ikke i høj 
kurs. 

Men samtidig er der, tror jeg, forhold i vores 
organisation og forskningskultur, som bevir-
ker, at vi undersælger os selv. Mange forsk-
ningsprojekter, som historikere, mediefor-
skere, litterater, sprogfolk, religionssociologer, 
filosoffer og andre arbejder på, er indlysende 
relevante. 

Jeg tror, at politikere og andre gode borgere 
efter en nøgtern vurdering vil være enige heri. 
Vi har grundlæggende et godt materiale, men 
vi for dårlige til at profitere af det.

intellektuel infrastruktur
Det er vigtigt, at vi italesætter de relevante 
former for relevans. Et velfungerende sam-
fund kræver infrastruktur i form af veje, elnet, 
lyslederkabler, sygehuse, politi, retsvæsen og 
meget andet. 

Men individuelle og kollektive beslutnin-
ger og refleksioner kræver, at relevant viden, 
begreber og argumenter artikuleres og sættes 
i omløb og bringes ind i de deliberative proces-
ser netop der, hvor de gør en forskel. 

Lige nu skal der træffes beslutninger og 
tænkes over spørgsmål om krig, velfærdsstat, 
miljøkatastrofer, demokrati, ytringsfrihed, 
assimilation, mental sundhed, magt, sprog, 
frihed, lighed, identitet, ligestilling, religion, 
tilhørsforhold, kulturarv, kunst, mediepolitik, 
public service-forpligtelser, sammenhængs-
kraft, naturudnyttelse, vækstpolitik, urba-
nisering, udkantsdanmark og meget, meget 
andet. 

En intellektuel infrastruktur, der kan håndtere 
de nødvendige beslutninger og refleksioner, 
er nødvendig for et velfungerende samfund. 
Humanioras vigtigste form for relevans er at 
bidrage til denne intellektuelle infrastruktur, 
naturligvis på linje med andre discipliner.

Vi skal ikke lade os lamme af, at mange 
andre udelukkende tænker relevans i økono-
miske termer. Generelt er det kun ting, der 
omsættes på et marked, der har en monetær 
værdi. Men vores produkter er viden, begre-
ber, argumenter og perspektiver, som sjældent 
omsættes på et marked, blandt andet fordi 
indholdet frit kan kopieres af enhver. Af denne 
simple grund kan der ikke sættes en pris på 
dem, og man kan ikke på nogen enkel måde 
beregne deres værdi. Men vores produkter kan 
meget vel være relevante uden at være bund-
linjerelevante. 

Problemorienterede konsortier
Som individuelle forskere er vi typisk ikke 
gearede til at gøre vores viden relevant. Vi har 
derfor en udfordring. Men der er et velkendt 
organisatorisk modtræk, nemlig, at vi organi-
serer os i større netværk omkring et åbenlyst 
relevant problem af en vis tyngde. Lad os kalde 
det et problemorienteret konsortium, bare for 
at give strukturen et navn. 

Lad mig give et eksempel. Sammen med et 
par andre har jeg været den heldige modtager 
af en bevilling fra Carlsberg Fonden til et pro-
jekt, der skal belyse aspekter af demokratiets 
forhold til videnskab. Skal vi se videnskab som 
en særligt privilegeret institution, hvis rolle det 
er at levere facts eller kendsgerninger, som så 
føder ind i en demokratisk beslutningsproces? 
Eller skal demokratiet snarere forholde sig 
åbent og forhandlende mellem videnskabelige 
og andre, fx religiøse, perspektiver?

Det er et omfattende og relevant problem 
med mange facetter. Lad os hypotetisk forestil-
le os, at historikere, litterater, religionsforske-
re, medieforskere, sociologer, antropologer, 

politologer og videnskabshistorikere dannede 
et konsortium omkring dette problem.

Det ville give en række fordele. Et konsor-
tium kan belyse flere aspekter af et tungt pro-
blem, hvilket for omgivelserne kan være meget 
mere interessant end enkelte forskeres isole-
rede bidrag. Man kan koordinere spørgsmål og 
metoder, hvilket kan føre til mere interessante 
resultater for færre ressourcer. 

En arbejdsdeling kan gøre det overkom-
meligt og langt lettere at kommunikere rele-
vansen til det omgivende samfund. Vi kan ikke 
hver især invitere partiernes forskningsordfø-
rere eller fondsdirektører til frokost for at for-
klare dem, hvad vi laver. Men i et konsortium 
af en vis størrelse begynder det at give mening. 

Omsætningen af viden til et format, der tilla-
der at den sættes i spil, kræver typisk en betyde-
lig intellektuel bearbejdning. For den individuelt 
arbejdende forsker kan denne omsætning være 
så tidskrævende, at den tangerer karrieremæs-
sigt selvmord. Et konsortium kan derimod have 
en arbejdsdeling, der gør en omsætning mulig. 

 
Barrierer for tværfaglighed
Fordelene er oplagte, og derfor er det vigtigt 
at være opmærksom på barriererne. Problem-
orienterede konsortier vil involvere mere sam-
arbejde på tværs af discipliner. De hårde facts 
er, at tværfagligt samarbejde er tidskrævende 
og risikabelt, særligt hvis tværfaglighed tænkes 
som opløsning af etablerede fagligheder. Det 
kan give en afgørende konflikt med vores mo-
nofaglige identiteter. 

Men i problemorienterede konsortier kan 
alle beholde og publicere inden for deres ker-
nefaglighed. Det centrale er, at man organise-
rer sig, så alle bidrager med forskellige brikker 
til et åbenlyst vigtigt puslespil. 

Alle skal kunne se en forskningsmæssig 
pointe, og det må ikke være en karrieremæssig 
blindgyde. Det sætter stærke begrænsninger 
for, hvad der er muligt. Mange af fakultetets 
forskere vil ikke, eller kan ikke, indgå i så-
danne konsortier. Det er helt fint. Men det ville 
være en legitimeringsfordel for alle – også de 
forskere, der ikke er med – hvis problemori-
enterede konsortier blev en mere almindelig 
organisationsmodel.

Og selvfølgelig kan vi ikke vinde anerkendelse 
for relevans, hvis vi ikke i et vist omfang tilret-
telægger vores forskning ud fra, hvad vi ærligt 
tror, vil frembringe relevant viden. I stedet for at 
maksimere faglig anerkendelse eller personlig 
tilfredsstillelse, så skal vi i det mindste nogle 
gange vende bøtten og spørge: Hvad er det mest 
relevante, jeg som forsker kan bidrage med, gi-
vet de kompetencer jeg har eller kan udvikle?

Strukturelle udfordringer
Der er andre strukturelle udfordringer. At dri-
ve et problemorienteret konsortium vil koste 
tid til den organisatoriske del, og det vil kræve 
midler til drift. Driften behøver ikke koste sær-
ligt meget. Men hvis vi alle på humaniora lige 
om lidt skal undervise 60 procent af vores tid, 
så vil der ikke være mange, der kan eller vil 
påtage sig rollen som ankerperson. 

En sidste væsentlig strukturel udfordring er 
vores individualistiske arbejdskultur, som kun 
i meget begrænset omfang gør brug af flerfor-
fatterskaber. Brugen af flerforfatterskaber kan 
tangere magtmisbrug og uredelighed, men kan 
også drives på en sund og frugtbar måde. 

Det har mange afgørende fordele. Den vig-
tigste her er, at det muliggør en arbejdsdeling, 
således at de, der påtager sig en organisatorisk 
rolle, ikke får et karrierehæmmende stop i 
publikationsstrømmen. I en meget individua-
listisk forskningskultur har man ikke denne 
mulighed, og det betyder, at væsentlig forsk-
ningsorganisation ikke bliver foretaget.

KRONiKKEN FiNDES i EN LæNGERE
UDGAVE På

www.uniavisen.dk
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Humanistisk forskning bidrager 

afgørende til væsentlig viden om 

velfærd, krige, miljø, urbanitet, 

kultur, religion, klasse, sammen-

hængskraft, værdier … 
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kalender
Normalitet, identitet og perfektion
PANELAFTEN – Oplæg ved Lillian Munk Rösing, Dag Heede og 

Bjarne Jacobsen. Indledes med en temagudstjeneste

Tid: 5/4 kl. 19.00

Sted: Halfdansgade 6, Islands Brygge

Arr.: www.studenterpraesterne.ku.dk 

Normalbegrebet har stor indflydelse på hvem vi er, hvordan vi 

tænker, træffer valg og på vores handlemuligheder. Når vi kig-

ger rundt i verden, kan vi se at normalitetsbegrebet varierer 

gevaldigt fra kultur til kultur. Normalitetsbegrebet er helt sik-

kert ikke en given størrelse. Aftenens tre oplægsholdere vil gi-

ve tre forskellige perspektiver på normalitet, identitet og per-

fektion.

Pro & Contra 2.0 – Religionsvidenskab 
mod de andre
TEMADAG - Religion som forskningsmæssigt begreb. Med 

bl.a. Ditlev Tamm, Stig Hjarvard, Morten Warmind, Catharina 

Raudvere og Mikael Rothstein 

Tid: 6/4 kl. 10-17  

Sted: Ny KUA, lok. 23.0.49

Arr.: Pædagogisk Udvalg, Afdeling for Religionshistorie

The EU and climate politics 
JEAN MONNET LECTURE - Af John Nordbo, 

Head of Conservation Department

WWF Denmark

Tid: 6/4 kl. 12.15-14.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 2.0.63

Arr.: Institut for Statskundskab

Ordbøger på håndholdte medier
FOREDRAG - Af Jens Erlandsen, Erlandsen Media Publishing

Tid: 6/4 kl. 15.00 

Sted: Ny KUA, Njalsgade 136, lok. 27.0.17 

Arr.: www.leksikografer.dk

’Den anden’ i dramaet
SAMTALE - Dramatikeren Astrid Saalbach samtaler med kriti-

ker Per Theil. Som kunstnerisk optakt opføres to scener fra 

Astrid Saalbachs seneste stykke: Rødt og Grønt

Tid: 7/4 kl. 16.00–ca. 17.30

Sted: Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, Njalsgade 112

Arr.: liT.house, det kulturelle forum, Det Humanistiske Fakul-

tetsbibliotek

Forårsudstilling i Studenternes Galleri
FERNISERING - Årets forårsudstilling præsenterer studenter-

værker under temaet ’Husker du?’

Tid: 7/4 kl. 17.30. Fest bagefter

Sted: IKK, Roland Bar

Arr.: facebook.com/studenternesgalleri

Fra missionær til sultekunstner …
FROKOSTMØDE - Cand.mag. Line Margrethe Hansen, KU: Fra 

missionær til sultekunstner og profet - religiøse kvinders mu-

ligheder i middelalderen

Tid: 11/4 kl. 12-13.15

Sted: Gamle KUA, lok. 9.3.14

Arr.: Middelaldercentreret

Sprog og sprognormer i Danmarks Radio
SEMINAR – Med sprogforskere og DR-medarbejdere

Tid: 11/4 kl. 13.00 

Sted: KUA, Karen Blixens Vej 1, lokale annonceres senere 

Arr.: LARM, Institut for Kunst og Kultur

Sprog mod alle odds
AKTUELT FRA FORSKNINGEN – Foredrag om menneskets 

evne til at skabe sprog af professor, dr.phil. Elisabeth 

Engberg-Pedersen

Tid: 11/4 kl. 19.30

Sted: H.C. Andersens Boulevard 35

Arr.: Videnskabernes Selskab. Gratis adgangskort på 

www.royalacademy.dk

Coaching som studiestøtte? 
FOREDRAG - Ole Michael Spaten, AU præsenterer en undersø-

gelse om studerende, der modtog coaching ved studiestart 

Tid: 12/4 kl. 16.00-17.30 

Sted: Store auditorium, Nørre Allé 53

Arr.: Prof. Reinhard Stelter, Coaching Psychology Unit, 

www.ifi.ku.dk/coaching

Slaget om komplementariteten
FOREDRAG - ’Kold Krig og slaget om komplementariteten: Ro-

senfeld og Bohr’ af Dr. Anja Skaar Jacobsen, Independent scholar

Tid: 12/4 kl. 17.15. Der er generalforsamling fra kl. 17

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, Universitetsparken 5, Aud. 10

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

skabshistorie

Hvorfor er Salmernes Bog så vigtig?
FOREDRAG - Fhv. lektor Bodil Ejrnæs; lektor, dr.theol. Carsten 

Pallesen og sognepræst, ph.d. Lars Vangslev

Tid: 12/4 kl. 19.30

Sted: Kældercaféen, Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 44 

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

Forandringskommunikation
FOREDRAG - Bente Halkier, Institut for Kommunikation, 

Virksomhed og Informationsteknologier, RUC: Praksisteori og 

metodologi: Analytiske oversættelser inden for forandrings-

kommunikation

Tid: 13/4 kl. 15.15–17.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 7.0.34

Arr.: Forum for Samfundsvidenskabernes Filosofi, www.samfil.dk

islamic Theology
ISLAM LECTURE SERIES - Introducing Islamic Theology at Ger-

man Universities. Aims and Procedures. By professor Dr. Al-

brecht Fuess, Centrum für Nah- und Mittelost-Studien, Philip-

ps-University, Marburg

Tid: 13/4 kl. 16.15-18.00

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

Arr.: www.islam.ku.dk/english/

Selvdannelsens skyggesider – 
skoleskyderi 
FOREDRAG – Lektor Lars Geer Hammershøj betragter skole-

skyderi som en moderne form for ’dæmonisk rasen’ i Kierke-

gaardsk forstand

Tid: 13/4 kl. 19-21

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 1.1.18

Arrangør: www.eksistentielpsykologi.dk, entre for ikke-med-

lemmer

Sundhedsfanatisme før og nu
FOREDRAGSAFTEN – Professor i idrætshistorie Hans Bonde 

taler om det latent religiøse i den moderne sundhedskultur

Tid: 13/4 kl. 19-21

Sted: H.C. Ørsted Instittutet, Universitetsparken 5, Aud. 8

Arr.: www.studenterpraesterne.ku.dk

Menneskets drøm om at undgå sygdom 

og (tidlig) død er lige så lang som menne-

skeheden selv. Hvor religionen tidligere 

forsøgte at give meningsfulde svar på li-

vets udsathed, bliver sundhedsdyrkelsen i 

moderne tid stedet, hvor mennesker sø-

ger mod frelse. Hans Bonde forsker i sport 

og kropskultur i historisk, politisk og ideo-

logisk perspektiv og har senest udgivet bogen ’The Politics of 

the Male Body in Global Sport-The Danish Involvement’.

Fremtidens forskning og undervisning 
KONFERENCE - Forskningsbaseret undervisning eller industri-

dikteret erhvervsvejledning? Hør studerendes, universitetets 

og erhvervslivets bud

Tid: 14/4 kl. 14-17

Sted: Salen, Studenterhuset, Købmagergade 52

Arr.: Scient og Studenterpræsten på Sund og Nat. Oplys delta-

gelse til Nanna.Heinz@gmail.com 

Religionskritisk pilgrimsfærd
FILMAFTEN – Luis Buñuels ’Mælkevejen’. Filmen introduceres 

af mag.art. Bo Torp Pedersen, fmd. for foreningen Kirke og Film

Tid: 14/4 kl. 19.15

Sted: Cinemateket, Gothersgade 55

Arr.: www.studenterpraesterne.ku.dk. Fribilletter oplyses på sitet

Stemmen som følelsesgenerator
SEMINAR - Gæsteoplægsholder er skuespiller Anne-Lise Ga-

bold, der har arbejdet indgående med stemme, krop og følelser

Tid: 15/4 kl. 13.00

Sted: Ny KUA, bygning 21, 5. sal, Dramasalen 

Arr.: LARM, Institut for Kunst og Kultur, alawaetz@hum.ku.dk
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dIVerse

Den første store danske videnskabelige ekspedition, Den 

Arabiske Rejse, resulterede i omfattende videnskabelige 

forskningsprojekter. I anledningen af 250-året for ekspediti-

onens start fortæller tre medarbejdere fra Statens Naturhi-

storiske Museum, SNM, om de resultater, som ekspeditio-

nens naturhistoriker, Pehr Forsskål, opnåede inden sin død i 

Yemen, kun 31 år gammel. Store dele af Forsskåls indsam-

linger er bevaret på SNM. Foredragene fokuserer på det nye i 

ekspeditionens naturhistoriske resultater og giver eksem-

pler på, hvad man opnår ved at undersøge ekspeditionens 

resultater og samlinger i dag. 

The EU after the Lisbon Treaty
JEAN MONNET LECTURE - Af Kim Jørgensen, Ambassador, 

Under-Secretary for European Affairs, Danish Ministry of 

Foreign Affairs

Tid: 4/5 kl. 12.15-14.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 2.0.63

Arr.: Institut for Statskundskab

On islamophobia
CESEM SEMINAR - Guest Professor at University of Malmö 

Raymond Taras on ’Deep structures and shallow stereoty-

pes of Islamophobia: evidence from France and Germany’

Tid: 4/5 kl. 13.15-15.00

Sted: Gamle KUA, lok. 14.2.50

Arr.: www.cesem.ku.dk

Saudi Women Novelists
ISLAM LECTURE SERIES - Cosmopolitan Fantasy against Re-

ligious Nationalism by professor Madawi Al-Rasheed, De-

partment of Theology and Religious Studies, King’s College, 

London

Tid: 4/5 kl. 16.15-18.00

Sted: Danish Authors Society, Strandgade 6, lecture hall

Arr.: www.islam.ku.dk/english/ og PEN

Teologi mellem tro og magt
FOREDRAG - Lektor, dr.theol. Peter Lodberg holder foredrag 

med undertitlen ’gives der en demokratisk befrielsesteologi?’

Tid: 4/5 kl. 19.30. Kl. 18.30 afholdes generalforsamling 

Sted: Kældercaféen, Det Teologiske Fakultet, Købmagerga-

de 44

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

FONDE OG LEGATER

Eva og Henry Frænkels Mindefond
Af fondets midler kan der i år 2011 uddeles ca. kr. 2 millio-

ner til fremme af forskning af kræft, -hjerte- og kredsløbs-

sygdomme. Støtten kan gives til indkøb af apparatur, ud-

givelse af videnskabelige skrifter eller til legater til viden-

skabsmænd og læger til forskning ved videnskabelige in-

stitutioner her i landet eller i udlandet, fx gennem udveks-

lingsophold for danske eller udenlandske videnskabs-

mænd. Fondet vil i særlig grad lægge vægt på udveksling 

mellem Danmark og Israel.

Fondsbestyrelse: Overingeniør Allan Hannover, overlæge, 

dr. med. Johan Lanng Nielsen, advokat Thor Andersen.

Ansøgningsprocedure: Ansøgninger skal indsendes elek-

tronisk på www.fraenkel.info. Meddelelse om hvem, der 

har opnået tildeling, udsendes ca. 1. september 2011.

Ansøgningsfrist: 1. maj 2011.

PRiSOPGAVER

Essaykonkurrence Danmark-island
Islands Universitet fylder 100 år. I den anledning inviterer 

KU danske og islandske akademikere, der ikke er fyldt 30 

år den 21. september 2011, til at indsende et essay over 

temaet ’Akademiske relationer mellem Danmark og Is-

land fra middelalderen til nutiden’.

Hvert essay, der kan skrives på islandsk eller dansk, må 

være på maks. 10 sider a 2.400 typeenheder, og skal ind-

sendes til: Københavns Universitet, senest 15. juni 2011 

kl. 12.00. Der uddeles en 1. præmie på 5.000 kr. og en 2. 

præmie på 2.000 kr.

Fuldt opslag: http://universitetsavisen.dk/kortnyt/essay-

konkurrence-akademiske-relationer-mellem-danmark-

og-island. 

BOLiGER

Bolig udlejes
Quiet Østerbro appartment for rent

3 room appartment for rent (18 July - 7 August). Øster-

bro/Copenhagen, close to Fælledparken and Farma. 

Equipment: furnished, elevator, internet, TV, toys for boys 

+ two cats.

Rent: 5.000 kr/week (reduction if rented for entire perio-

de). Kids are welcome.

Contact: Lotte Stig Nørgaard, lsn@farma.ku.dk, tel. 5051 

8560.

Distributive Justice in Health
CESEM SEMINAR – PhD student at CESEM Martin Marchman 

Andersen on justice and social inequalities in health

Tid: 15/4 kl. 13.15-15.00 

Sted: Gamle KUA, lok. 14.2.50

Arr.: www.cesem.ku.dk

The processes of Europeanization
JEAN MONNET LECTURE - Af Morten Kallestrup, PhD, Special 

advisor

Danish Enterprise and Construction Authority 

Tid: 27/4 kl. 12.15-14.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 2.0.63

Arr.: Institut for Statskundskab

From thinking in to acting out
INTERNATIONAL KONFERENCE – Om undervisning i entre-

prenørskab

Tid: 28/4 kl. 9.30-18.00

Sted: Festsalen, Frue Plads

Arr.: Next Generation og Young Enterprise, www.ffe-ye.dk/

nextgenconference

På sporet af en ny tid i forfatningsretten 
TILTRÆDELSESFORELÆSNING - Helle Krunke er udnævnt til 

professor

Tid: 29/4 kl. 14.00 

Sted: Studiestræde 6, Studiegården, Anneks A. Efterfølgende 

reception 

Arr. Det Juridiske Fakultet

Meet Miya yoshida
ARTIST TALK - Miya YOSHIDA is a media/art researcher and a 

curator from Japan currently living and working in Berlin

Tid: 29/4 kl. 14.30 

Sted: KUA, Bygning 21

Arr.: LARM, Institut for Kunst og Kultur

Studenterrådets generalforsamling 
GENERALFORSAMLING - Kom og beslut efterårets fælles ak-

tiviteter og politik for foreningen af fagråd på KU

Tid: 30/4 kl. 12.00

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52

Arr.: www.studenterraad.ku.dk

Praksisfi losofi   
FOREDRAG - Hans Fink, Afdeling for Filosofi, AU: Praksisfilo-

sofi mellem praktisk filosofi og pragmatisme

Tid: 2/5 kl. 15.15–17.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 25.01.53

Arr.: Forum for Samfundsvidenskabernes Filosofi, www.samfil.dk

Den Arabiske Rejse
SÆRMØDE – Tre foredrag af professor Ib Friis; videnskabs-

journalist Jørn Madsen og lektor, ph.d. Peter Rask Møller

Tid: 2/5 kl. 19.30

Sted: H.C. Andersens Boulevard 35, Gamle mødesal

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

yalacademy.dk
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at dark, a 
neW WOrk 
rOUtIne 
COmes tO 
lIGHt

WHAT iS DARK 
COSMOLOGy?

Dark cosmology is the study of mysterious dark 

energy and dark matter. Dark terminology includes: 

the Dark Ages, a period after the release of cosmic 

microwave background radiation 300,000 years 

after the Big Bang; Black Holes, concentrations of 

matter with a gravitational pull that not even light 

escapes; Dark Matter that dominates gross struc-

tures in the Universe like galaxies to superclusters; 

Dark Energy a form of energy with negative pres-

sure and Cosmic dust which is used to interpret 

the light from cosmic lighthouses.
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reporting from the 
dark Cosmology 
Centre, I got caught 
up in a meeting

DARK COSMOLOGy 1
By Mike Young

Four out of five people who 
stroll the long L-shaped cor-
ridor at the Dark Cosmology 
Centre (Dark) are from out-
side Denmark. Think about 
it. And this number includes 
administrative personnel.

In terms of the University 
of Copenhagen’s strategy to 
internationalise, Dark seems 
to be over-performing like 
a strong gravitational field. 
Indeed the Centre considers 
itself to be among the top five 
centres of astrophysics in the 
world.

It makes you wonder. And 
so I decided to spend a day 
there. OK, astrophysics is a 
highly internationalised 
subject, but what is the Dark 
Cosmology Centre doing 
right?

For one, I found out, an in-
novative new daily meeting 
system that seems to combine 
the rigour of science, the 
stimulation of good conversa-
tion, and the speed and inten-
sity of an election.

The meeting system is 
based on a pre-print global 
electronic scientific paper ar-
chive called ArXiv. The astro-

VOTiNG SySTEM

Down the corridor at Dark, 

one place ’where the 

meetings actually work.’

physics part of it is called 
’astro-ph e-print archive’, 
and it publishes non-peer-
reviewed work constantly, 
updating like a news feed. 
At Dark, the meeting system 
has been dubbed ‘astro-ph’ by 
extension.

»Every day there are 
around 30 scientific papers 
released in the database on 
average«, explains Peter 
Laursen, a postdoc at the 
Centre, who has supported 
the development of the new 
meeting system at Dark.

»After checking astro-ph at 
midday, all researchers skim 
through the papers and vote 
for the ones that we think are 
the most interesting. During 
the afternoon, a moderator 
then counts the votes and 
assigns, say, three papers to 
three different people at the 
Centre who know something 
about the field. It is then 
these people’s task to look 
into the papers in detail, and 
present them at the 10.30 
meeting the next day.«

The Sun is a star
So here we are at 10.30.

Sitting in the lounge at 
Dark, a massive wide-screen 
TV dominates one side of the 

DARK MEETiNGS

•  Four days a week, last 45 minutes 

•   Based on astro-ph system that publishes up to 

30 papers a day 

•  Three papers are presented 

•   Dark scientists vote every afternoon for papers 

•   Moderators select which scientist is to present 

which paper (based on votes, and who they 

think should present) 

•  New moderator every week 
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room, thirty or so people sit in 
sofas and chairs, while others 
stand around the sofa arran-
gement, peering for a better 
view. It is someone’s birthday, 
so there is cake on the table.

A researcher is presenting 
one of the astro-ph papers 
on the widescreen with dot 
graphs and lines.

»The Sun is a star,« inter-
jects a postdoc called Johan 
Fynbo at one point, and the 
crowd erupts into collective 
laughter.

His remark is about the 
only thing that I understand 
during the 45 minute session.

Words like ‘galaxy forma-
tion’ and ‘red shift’ give me 
a faint spark of recognition, 
but I have floated away from 
their real meaning like a star 
disappearing behind an event 
horizon.

Ohio has coffee papers
The meeting is over, and I 
give up on the astrophysics 
side of it. I ask Kelly Denney, 

an American postdoc at Dark 
for some perspective on the 
astro-ph-based meeting sy-
stem itself.

She has had experience 
with a comparable system of 
sharing knowledge at Ohio 
State University. 

»At Ohio State, we didn’t ha-
ve the voting system. Instead, 
the moderator is in charge of 
selecting the new submissions 
they feel most interesting or 
important to the field.  These 
are posted on something cal-
led the Astro-Coffee ‘Daily 
Brew’, and people come self-
prepared to discuss papers 
on the list. We also made a 
point to solicit a science sum-
mary from all visitors passing 
through, a kind of polite haras-
sment if you will!« she laughs.

Dark’s structured, astro-
ph-based, voting system is »a 
great way to informally find 
out what is going on, and get 
a larger appreciation of your 
field,« she adds.

Getting people talking with 
each other in a specific way is 
of course the point of any struc-
tured meeting system. Accor-
ding to Kelly, the Dark system 
can be conducive to moving 
from talk to action, in the form 
of more co-operative papers.

»At Ohio State, we called 
them coffee papers because 
you have a group of co-
authors from within the same 
department, where the inspi-
ration for the paper usually 
came from an ’Astro-Coffee’ 
discussion,« she says.

Right now she is doing 
something like a coffee paper 
with one of her colleagues, 
Darach Watson from Dark, 
based on her own research, 
she explains. 

So what is the paper about? 
I ask, intrigued.

»It is a secret! We don’t 
want anyone reading it and 
publishing before us,« she 
smiles, glancing at the astro-
ph on her screen.

 »Let us just say that it is a 
simple but new way of look-
ing at my data.«

Less hierarchy
I want to find out how much 
time is spent every day on the 
Dark meeting system, and 
who is doing it.

Down the corridor, past the 
rows of offices, each con-
taining three researchers, I 
find Anna Gallazzi, an Italian 
postdoc who has studied 
and worked in Heidelberg 
and Munich. She was one of 
the three who presented at 
today’s meeting. In terms of 
astro-ph, Anna admits that 
she is a busy bee:

»This particular version of 
the system with the voting 
was introduced in January,« 
Anna says. »And I have done 
one paper presentation every 
week since January.«

One every week?
»Yeah, I rarely say no! 

Maybe it is time I should start 
concentrating on my own 
work,« she laughs.

»The paper I presented 
today was a paper that I 
voted for myself yesterday,« 
she explains. »The moderator 
subsequently assigned it to 
me. I estimate that it took 
me about an hour to prepare. 
Remember, we don’t have 
to prepare slides, as we just 
present what is in the system. 
Maybe you could find a more 
efficient way to do this, but 
the number of papers coming 
in every day is large,« she 
says. 

»The basic idea is to simply 
present to the others why the 
paper is interesting. In terms 
of both methods and results.«

A great fan of the research 
environment at Dark, Anna 
compares it favourably to her 
former workplace at the Max 
Planck Institute in Munich 
and Heidelberg.

»It was more hierarchi-
cal there, with the director 
deciding most things. Here 
I see involvement with every-
body from the student to the 
postdoc level. For example, I 
review postdoc and PhD ap-
plications, stuff that I didn’t do 
at Max Planck, where the only 
task I had besides my research 
was to organise a colloquium.«

Some vote, some don’t
Back down the corridor, I 
ask Daniele, another postdoc 
from Italy and today’s mo-
derator, why Anna has been 
selected 10 times to present 
in as many weeks. Checking 
the lists, there are 5 Italians 

among the whole group of 
48 researchers, students and 
staff. Is this the mafia at work?

»This is the first week I 
have been selected as mode-
rator,« Daniele laughs, explai-
ning that he himself could not 
have co-ordinated this even if 
he had wanted to.

The system used to be 
entirely based on the mode-
rator selecting the papers he 
thought were interesting. But 
the voting makes things less 
rigid and gets people more in-
volved, Daniele explains.

He spends 30 minutes a day 
checking vote tallies, and se-
lecting papers and presenters 
for the next day’s meeting.

Normally he will assign a 
presentation to someone who 
has specifically voted for this 
paper. Sometimes, he admits, 
he assigns to people who 
haven’t voted at all: This to 
introduce variation.

»There are people who love 
the voting, and there are people 
that don’t,« says Daniele, who 
has a CV that has passed from 
Milan, Trieste and beyond.

»I have been many places 
but this is the only place 
where the meeting system ac-
tually works!« he says.

miy@adm.ku.dk

Scientists 
gravitate 
towards 
Dark
They want to work at the Dark 
Cosmology Centre, the numbers 
show

DARK COSMOLOGy 2

By Mike Young

Whenever Dark Cosmology Centre (Dark) advertises to 
fill a new postdoc position, more than 200 applications 
swamp the inbox, mostly from abroad. Administrative 
positions are just as popular.

Maybe being a part of the renowned Niels Bohr In-
stitute (NBI), being able to boast an English-speaking 
working environment, and the completely internatio-
nalised subject tradition of Astrophysics are some of the 
reasons why.

But since the Centre started in 2005, attracting good 
international scientists has been no big deal, according 
to Anja Andersen, associate professor at the Centre.

»We just pick the best,« she says, adding that »the 
first thing is getting it going. Then once you get a 
critical mass of interesting people, it becomes self-
fulfilling.«

According to centre director Jens Hjorth, the top 
competitors for the raw astrophysical talent are US in-
stitutions like Caltech and Princeton.

»We try to do things differently here,« he says, then 
points to the Centre’s strong points:

»We are young on average, new and ambitious. We 
are accommodating and have a good international mix 
and a gender mix. We want to be a welcoming mini-
society«.

miy@adm.ku.dk

”I have done one paper presentation 
every week since January.” ”One 
every week?” ”Yeah, I rarely say 
no! Maybe it is time I should start 
concentrating on my own work”

DARK COSMOLOGy 
CENTRE

The Dark Cosmology Centre opened in 2005 and is 

funded by the Danish National Research Founda-

tion as well as a variety of sources, including the 

Lundbeck Foundation, the European Union and 

others. Apart from research, Dark scientists teach 

astronomy and supervise bachelor’s and master’s 

projects as part of the physics programme at the 

Niels Bohr Institute. 
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COSMiC  
ExPLOSiON

Gamma ray bursts, which are the most 

powerful bursts of radiation in the 

universe, have just been observed in 

direct connection with an exploding 

giant star - a supernova. University of 

Copenhagen researchers were among 

those who studied the rare event.

»That we observed a gamma ray burst 

and a supernova simultaneously is 

unusual and it gives us a long awaited 

confirmation of the theory that gam-

ma ray bursts are indeed associated 

with exploding giant stars,« explains 

Johan Fynbo, astrophysicist at the 

Dark Cosmology Centre.
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Grew up in 
Outer Space
Ia from Georgia grew up in an observatory on  
a mountaintop, listening to star talk

DARK COSMOLOGy 3
By Mike Young

It is as if Ia has always been in Outer Space. 
Her mother is an astronomer too. She and Ia 

used to live in a high mountain observatory in 
her native Georgia, and Ia spent days listening 
in on her mother’s long astronomical discus-
sions with her colleagues.

Eight years old, Ia found an astronomy  
textbook by John Fix. For the little girl, the 
pictures it contained were an enigma that trig-
gered her imagination even further, sending 
her mind wandering into dark places.

Now, at the Dark Cosmology Centre (Dark), 
Ia Kochiashvili is doing her PhD on something 
that only telescopes can observe, out there, 
closer to the beginning of the Universe.

»After the Big Bang, there were the Dark 
Ages, where there were no emissions. Galaxies 
started to emit light at about 480 million years 
after the Big-Bang. We study these celestial 
objects,« she explains.

She is particularly interested in what 
scientists call the ‘Lyman Alpha emission line 
galaxies’, named after the part of the electro-
magnetic spectrum in which they can be seen. 

At present she is looking at the Southern  
Hemisphere night sky.

Looking is actually just a metaphor for what 
she does: Based on a system of numbered  
co-ordinates, she observes objects in the form 

of images and spectra from the Paranal Ob-
servatory’s Very Large Telescope, constructed 
with 8.2 metre mirrors on the top of Paranal 
mountain in Chile.

»Next month we will have the data from 
the other telescope called Vista. This is very 
important for me and my thesis!« she says with 
excitement.

No other place
When away from her screens at the office, Ia 
is an avid walker. Both in Denmark, and when 
she is home visiting friends and family in Ge-
orgia: She recently hiked 60 kilometres in one 
day with her friends. Spending 20 hours, they 
climbed up to the lake Jazis Tba at 2500 me-
tres altitude and the mountain Mephis Tshkaro 
at 2850 metres. 

A long, long walk under the canopy of stars, 
but no big deal for Ia. She has done the trip 
three times already.

Back from the Caucasus, Ia doesn’t want to 
be anywhere else, doing anything else, than 
what she is doing, right now, at Dark in Co-
penhagen. She calls it the »best institution of 
Cosmology in the world.«

»Doing my PhD here, is the best thing that 
has happened to me in my life. When I wake 
up in the morning I sometimes feel chosen. It 
makes me happy, but it also puts a huge re-
sponsibility on me.«

miy@adm.ku.dk

SENTiNELS OF THE SKy

Ia Kochiashvili analyses images and 

spectra from galaxies that started 

emitting light from just after the 

astrophysical ‘Dark Ages’
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Penkowa for dummies
It has dead mothers suddenly turning up 

at receptions, powerful men falling for 

charming women, raids by plain clothed 

fraud detectives, journalists being paid off 

with access cards to VIP parking lots, and a 

student assistant that shouted, but was not 

heard. As university drama, the case of brain 

scientist Milena Penkowa is better than the 

best fiction. New fans can start here.

Emotional yo-yo for Japanese 
postdoc
As the series of disasters hit Japan, guest 

researcher Yukari Yamada had good reason 

to spend all her waking hours refreshing her 

internet-browser and watching TV.

Why are compendia  
so expensive?
Course-specific text compendia are ex-

pensive. But royalties and profit-margins 

only seem to account for a small part of the 

total price. The University Post tries to fol-

low the money.

Top 10 public works
The many building sites in Copenhagen have 

you doing a slalom between holes, excavati-

ons, and piles of sand. Here is the University 

Post hit parade of the most interesting 

public works going on right now.

READ THE FULL ARTiCLES, 
COMMENTS AND THE RESPONSES 
TO THEM ON

Universitypost.dk

FROM THE DANiSH  
UNiVERSiTETSAViSEN

Whitewash
The report from legal advisers Kammeradvo-

katen did not clear the Rector of suspicion 

in the public eye. Instead, lawyers and the 

Board of the University of Copenhagen have 

stained their own reputation to the degree 

that the University of Copenhagen has been 

put under closer supervision.

FOLLOW THE BEST OF THE NEWS 
FROM THE DANiSH UNiVERSi-
TETSAViSEN, iN ENGLiSH ON

Universitypost.dk
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Fremtidens store 
udfordringer kræver viden

om 40 år er vi ni milliarder mennesker på jorden. 
det giver store udfordringer i forhold til produktion 
af fødevarer og energi og i forhold til beskyttelse af 
natur og miljø.

du kan være med til at løse disse udfordringer ved 
at tage en uddannelse, som giver dig specialiseret 
viden om husdyr, planter, jordbrug, miljø, ernæring, 
fødevarer, bioenergi og teknologi.

ved Aarhus universitet kan du vælge mellem 
fire kandidatuddannelser: Agrobiologi, Molekylær 
ernæring og fødevareteknologi, Biosystemteknologi 
og Agro-Environmental Management.

Læs mere om uddannelserne på www.agrsci.au.dk

kontakt os på 8942 9901, hvis du vil høre, om din 
bacheloruddannelse giver adgang til studierne. 

vælg en kandidatuddannelse hvor du arbejder med nye løsninger inden for 
fødevarer, jordbrug, energi og miljøbeskyttelse.

AAR
US


