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Professor Bente Klarlund Pedersen bliver af en tidligere 
samarbejdspartner beskyldt for fusk, plagiat og 
uvidenskabelig praksis – anklager, der delvis udspringer 
af Penkowa-sagen. Er en ny, stor forskningsskandale på 
KU under opsejling, eller er den kendte motionsekspert 
mål for en privat vendetta?

Er klarlund 
den næste 
Penkowa? Fortsættes næste side >

VIdENSkaBElIG UREdElIGHEd

Af Christoffer Zieler

Den kendte professor og overlæge Bente 
Klarlund Pedersen er under anklage. 
Ikke kun ved statens diskret arbejdende 
videnskabelige domstol UVVU, men 
med fuldt trompetskrald i de faglige 
miljøer. 

Hvis der er hold i påstandene, må 
Københavns Universitet (KU) indstille 
sig på endnu en lang, kostbar tur i skan-
dalernes vridemaskine, for Klarlund Pe-
dersen er berømt, feteret og slet og ret 
anerkendt for sin forskning i motion og 
den menneskelige metabolisme. 
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De to groveste beskyldninger lyder, at Klar-
lund Pedersen har kastet al faglig forsigtig-
hed overbord og publiceret tvivlsomme Mi-
lena Penkowa-data. Og så har hun hugget 
forskning og brugt det i en fondsansøgning. 

Det påstår den skotske professor i fysio-
logi og systembiologi Jamie Timmons, som 
siden 2005 har haft forskningssamarbejde 
med Bente Klarlund og i en periode indtil 
2010 var gæsteforsker ved Københavns Uni-
versitet (KU). Han anklager også Klarlund 
Pedersen for brud på god videnskabelig 
praksis.

Det hele er sammenfattet i en ni sider 
lang rapport til UVVU, som Timmons også i 
forbifarten har rundsendt til de 58 forskere, 
der under hele Penkowa-optrevlingen har 
rejst krav om en uvildig undersøgelse. Bente 
Klarlund Pedersen var selv underskriver, 
men har siden distanceret sig fra gruppen 
og dens krav.

de 58 forskere kan få kU tilbage 
på sporet
Men hvorfor har Jamie Timmons valgt at 
inddrage så mange udenforstående i en 
forskningsmæssig disput?

»Jeg sendte det til de 58 forskere, fordi 
ledelsen på Københavns Universitet stort set 
har ignoreret mine henvendelser, hvilket jeg 
ikke, for at være ærlig, tror er normal prak-
sis,« siger Timmons.

Han oplyser, at han har forsøgt at arran-
gere et møde med dekan Ulla Wewer, men 
er blevet afvist.

»Og fordi de 58 allerede har gjort offent-
ligt opmærksom på, at de vil have en mere 
åben diskussion, så vil disse mennesker også 
kunne sikre, at sagen kan blive opklaret og 
universitetet kan komme videre med de 
ting, det burde arbejde med.«

Indtil videre har han modtaget tre svar på 
sin mail, alle venlige eller støttende.

Tag ham alvorligt
Historien har også fundet vej til medierne. 
Først til Weekendavisen, der dog nøjedes 
med at kalde sagen ’speget’ og Timmons be-
skyldninger »særdeles omfattende, diffuse 
og mestendels baseret på, at [Klarlunds] vi-
denskabelige artikler viser andre resultater 
end dem, han selv er kommet frem til.« 

Ifølge avisen har Klarlund Pedersen meldt 
sin anklager til politiet for chikane. Ugen 
efter knaldede Ekstra Bladet akkurat samme 
historie op på net-forsiden som ’breaking 
news’.

Men der er grund til at tage Jamie Tim-
mons anklagende rapport seriøst, siger 
professor Niels Høiby, som er en initiativ-
tagerne til underskriftindsamlingen for en 
Penkowa-undersøgelse og derfor modtog 
rapporten i sin indbakke. 

Han siger dog også, at Weekendavisens 
omtale i første omgang havde fået ham til at 
slå sagen hen og antage, at Timmons var en 
’forvirret person’. 

»Men når man læser Timmons’ redegø-
relse, må man sige, at det er en saglig, seriøs 
og faglig gennemgang af nogle problemer, 
som han mener findes i de publikationer, 
han har samarbejdet med Bente om,« siger 
Niels Høiby.

»Og sådan en rapport skal jo håndteres ved, 
at Bente Klarlund Pedersen sætter sig og skri-
ver en redegørelse, hvor hun imødegår kritik-
ken punkt for punkt. Det er den måde, man 
gør det på – ikke ved at melde folk til politiet 
for chikane,« siger Høiby og fortsætter:

»Det kan godt være, der ikke er hold i det 
her. Jeg arbejder ikke inden for det område, 
men jeg kan kun sige, at den måde det er 
affattet på, vidner om en seriøs person, og 
man er nødt til at tage det seriøst. Det kan 
ikke nytte noget at stikke hovedet i busken.«

Flyvske proteiner
Anklagerne får ekstra betydning, fordi de 
vedrører Klarlund Pedersens samarbejde 
med den skandaleramte hjerneforsker Mi-
lena Penkowa.

»Min rapport viser uden for enhver tvivl, 
at Bente Klarlund Pedersen i 2008 og 2009 
blev advaret skriftligt om, at nye data fra 

Penkowa om proteinet BDNF var stærkt 
mistænkelige,« siger Jamie Timmons.

»Og jeg advarede også hendes ledende 
postdoc meget klart om dette. Men alligevel 
valgte de at publicere.«

Artiklen udkom i Diabetologia i juli 2009. 
BDNF er en brik i Bente Klarlund Peder-

sens banebrydende forskning i, hvordan 
træning kan påvirke det menneskelige stof-
skifte. 

Men ikke blot er artiklen grundlæggende 
fejlbehæftet, mener Timmons, den er også i 
direkte modstrid med hele den eksisterende 
litteratur om feltet, inklusiv en artikel, som 
Timmons og Klarlund Pedersen har publice-
ret sammen.

»Det var meget tydeligt i de data, som 
Penkowa producerede, at noget var galt. Og 
det bør man vide, hvis man er den ledende 
forsker og chef i en stor enhed. Det er kom-
petencer, man bør have, hvis man skal lede 
en stor forskergruppe.«

»Jeg gav Bente Klarlund en forklaring på, 
hvorfor disse BDNF-data ikke kunne være 
valide. ’Byggeklodserne’ i musklerne var 
ikke til stede for at skabe det pågældende 
protein,« siger Timmons.

»Min vurdering er samstemmende med 
de sidste ti års forskning. Vi vidste allerede 
fra mange andre undersøgelser, at proteinet 
kun kan forekomme i ganske små mængder 
i helt bestemte områder i vævet. Men Bente 
Klarlund hævder i aviserne, at jeg klager, 
fordi vi er uenige, og at hendes forskning 
stemmer med litteraturen.«

Han siger, at Bente Klarlunds karriere de 
sidste ti år bygger på idéen om, at muskler 
producerer proteiner, der påvirker stofskif-
tet. Og de kritiske data, der kan bevise, at 
det er en god idé, er den type data, som Pen-
kowa har produceret for hende. 

»Klarlund Pedersens bevillinger og hen-
des center beror på denne idé, så med få års 
mellemrum erklærer hun, at hun har fundet 
et nyt vigtigt protein, der udskilles i muskler 
under træning. Og BDNF-proteinet er blot 
et af dem. Beklageligvis er meget af det, fra 
et teknisk synspunkt, ikke sandt. Penkowas 
Western blots (analysemetode, red.) er ikke 
ægte data,« siger Jamie Timmons og spør-
ger retorisk:

»Hvis Bente Klarlund havde undersøgt tin-
gene selv i 2006 eller 2007 og opdaget, at 
Penkowas data var falske, tror du så, at hun 
ville have fået en ny statslig bevilling til at 
videreføre sit forskningscenter?« 

Gråzonepraksisser
Timmons mener også, at Bente Klarlund 
Pedersen uddeler forfatterskaber til sine 
medarbejdere som belønninger.

»En gennemsnitlig ph.d.-studerende 
publicerer fire, måske endda fem publika-
tioner i løbet af sit ph.d.-forløb. Men flere 
af Klarlund Pedersens ansatte producerede 
omkring 30-40 artikler i løbet af deres 
ph.d.-studier. Det er umuligt. Så den eneste 
rimelige konklusion er, at de har opnået for-
fatterskab på baggrund af minimale bidrag, 
og hvis du læser Vancouver-gruppens etiske 
retningslinjer, så kan du se, at de er blevet 
brudt. Klarlund Pedersen opløfter sine folk 

på et falsk grundlag, og når de så opnår be-
villinger, flyder flere forskningsmidler ind i 
hendes imperium, om man så må sige. Det 
er en enkel logik.«

Han anklager hende også for at ’salamis-
kære’ sine  undersøgelser og sende artikler til 
forskellige tidsskrifter, som i virkeligheden er 
delvis genbrug af den samme undersøgelse.

»Det indvirker på statistikken, så det er 
faktisk ret alvorligt, selv om det har et fjollet 
navn.«

Ingen rygende pistol
Niels-Henrik Holstein-Rathlou, institutleder 
på Biomedicinsk Institut, var ledelsesan-
svarlig for Jamie Timmons, da han var ansat 
på KU, og han har opfordret Timmons til at 
tage sine beskyldninger op i UVVU og ind-
stille masseskrivelserne til det faglige miljø. 

»Jeg kan ikke se en ’smoking gun’, altså et 
utvetydigt bevis på uvederhæftighed. Men 
det er bare min vurdering. Det er derfor, 
jeg mener, det er vigtigt, at sagen bliver be-
handlet i UVVU.« 

Holstein-Rathlou gør også opmærksom på 
et andet aspekt af sagen, som ikke kommer 
frem i Timmons’ rapport.

»Der er en stærk personlig animositet 
mellem Timmons og Klarlund Pedersen, 
men det betyder jo ikke, at han ikke kan 
have ret i sine anklager.« 

»Jamie Timmons har en stor faglig stolt-
hed, og det der gør ham specielt oprørt 
er, at Bente Klarlund Pedersen med ham 
publicerer en artikel, der siger, at et protein 
(BDNF) ikke findes i muskulaturen, mens 
hun med Milena Penkowa og andre publice-
rer en artikel, der hævder, at det gør.« 

Holstein-Rathlou siger, at Jamie Timmons 
er en velanskrevet forsker, der er kendt som 
pålidelig og dygtig. 

»Det er der slet ingen tvivl om. Vi taler 
ikke om en faglig døgnflue, men om en solid 
person.«

Universitetsavisen erfarer, at den private 
konflikt mellem Timmons og Klarlund Peder-
sen drejer sig om et bristet kæresteforhold 
mellem Timmons og en forsker, som var i 
Klarlund Pedersens gruppe. Denne sag har et 
retsligt efterspil, men har intet med forskning 
at gøre.

”En gennemsnitlig ph.d.-studerende publicerer 
fire, måske endda fem publikationer i løbet af  
sit ph.d.-forløb. Men flere af Klarlund Pedersens  
ansatte producerede omkring 30-40 artikler i  
løbet af deres ph.d.-studier. Det er umuligt.”

VIdENSkaBElIG UREdElIGHEd 

Af Christoffer Zieler

Bente Klarlund Pedersen finder det ikke 
ligefrem morsomt at være centrum for 
en offentlig anklageproces.

Hun betragter sin anklager Jamie Tim-
mons’ fremfærd som chikane og siger, at 
den skotske professor også har henvendt 
sig til talrige andre af hendes danske og 
internationale samarbejdspartnere og til 
hendes medarbejdere, både i e-mails og i 
sms’er, på alle tider af døgnet.

»Det kører fuldstændig spam-agtigt,« 
siger Bente Klarlund Pedersen. 

»Jeg tror ikke, jeg har sovet mange 
timer om natten de sidste måneder. Så 
meget har han været over os.«

I en rapport af 17. april har Timmons 
nu også indbragt Klarlund Pedersen for 
UVVU.

»Det er mærkeligt, at jeg skal forsvare 
mig i offentligheden, for jeg tror på 
systemerne, og jeg mener, de skal have 
lov til at arbejde. Men i og med at Jamie 
Timmons’ selv har rundsendt sin rapport 
til hundredvis af personer og den der-
med er ude i offentligheden, vil jeg ger-
ne knytte nogle kommentarer til den.«

BdNF-anklagen
Klarlund Pedersen giver ikke meget 
for Timmons’ påstande om, at han har 
advaret mod de publicerede resultater i 
tiden forud for den private konflikt, der 
opstår i 2010. Hun henter en e-mail fra 
20. februar 2009, som Jamie Timmons 
refererer til i sin rapport.

»Synes du, at jeg bliver anklaget for snyd 
og bedrag i den her mail?« spørger hun.

Og nej, e-mailen indeholder ikke ad-
varsler eller andre udtryk for konflikt. 
Den siger om proteinet, at det ’teknisk er 
vanskeligt at sige, at det udtrykkes i hele 
musklen’ og at dette er uændret efter 
seks ugers træning. Den fremstår som et 
indlæg i en faglig diskussion. 

Penkowa har ikke haft andel
Ifølge Timmons hævder Klarlund at have 
fundet urealistiske mængder af protei-
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Svært at  
undslippe  
chikane

Bente Klarlund Pedersen tager 
til genmæle over for anklager 
om forskningsfusk.

net BDNF. Hun finder den omstridte artikel 
frem.

»Vi skriver netop ikke, der er enormt me-
get protein, men en beskeden stigning, hvil-
ket vi viser med en Western blot-analyse.«

For at verificere, at de har observeret de 
rette proteiner i vævet, får forskerholdet også 
analyseret vævssnit. Det er den del, der er 
foregået i Milena Penkowas laboratorium, 
men ifølge Klarlund Pedersen er det ikke ens-
betydende med, at det er Penkowa-forskning.

»Det er en student i min gruppe, der har 
siddet i Penkowas laboratorium og lavet 
det. Penkowa har ikke snittet det, og Pen-
kowa har ikke kommet antistof på.« Hun 
fremviser en mappe med billeder af muskel-
snit til dokumentation.

akut fysisk aktivitet eller hvile
»Der er ikke noget mærkeligt ved, at Tim-
mons selv finder, at BDNF-proteinet er lavt 
udtrykt i muskler, der har været i hvile. Vi 
ser på personer, der laver akut fysisk aktivi-
tet,« siger Klarlund Pedersen.

Jamie Timmons hævder, at litteraturen 
entydigt er på hans side i spørgsmålet om 

mængden af BDNF, men Klarlund Pedersen 
kan vise, at tidsskriftet FASEB J i et tilfælde 
afviste at publicere hendes resultater – ikke 
fordi de ikke stemte med litteraturen, men 
fordi de ikke var tilstrækkeligt nye.

Påstanden om plagiat
Jamie Timmons anklager også Bente Klar-
lund Pedersen for plagiat og for at have 
brugt en passage med hans data i en fonds-
ansøgning.

Men ifølge Klarlund Pedersen er historien 
cirka så forkert som tænkes kan.

»Mens vi arbejder sammen, sender Tim-
mons mig en fælles projektbeskrivelse, og 
herfra bruger jeg noget i en intern afrap-
portering. Og jeg sender det også til ham, 
så han er informeret. Jeg bruger nogle få 
sætninger fra vores fælles artikel i en bag-
grundsbeskrivelse på en A4-side, hvor jeg 
i et projekt funderet på Sund ansøger om 
1/3 ph.d. Jeg plagierer altså mig selv på et 
internt notat.« Hun finder mailen frem.

Denne del af sagen har også været forbi 
Niels-Henrik Holstein-Rathlou, institutlede-
ren fra Biomedicin, som rådede Timmons 

til at gå til UVVU, og han har undersøgt 
og afvist den. Klarlund Pedersen printer 
Holstein-Rathlous korte redegørelse ud, der 
viser dette.

oppustede cv’er?
Jamie Timmons anklager Bente Klarlund 
Pedersen for at udstyre sine ph.d-studeren-
de med oppustede forfatterlister, så deres 
cv’er stiller dem kunstigt bedre end andre 
unge forskere.

I et tilfælde skriver han til UVVU, at Klar-
lund Pedersen har givet ’en nysankommen 
postdoc fra USA ved navn Mathew Laye’ et 
falsk senior-forfatterskab til en artikel i tids-
skriftet J Physiology.

Universitetsavisen møder en rasende 
Mathew Laye, som har skrevet et flere sider 
langt svar på tiltale.

Ikke blot er han fortørnet over ankla-
gerne, som han mener at kunne modbevise 
blandt andet med de lange passager, han 
som ph.d.-vejleder har redigeret i den arti-
kel, som striden handler om, han føler sig 
også personligt forrådt af Jamie Timmons, 
som han – modsat hvad Timmons’ rapport 
antyder – kender udmærket.

»Jeg betragtede ham som en ven. Vi har 
tilbragt adskillige aftener på Københavnske 
værtshuse, hvor vi har siddet og diskuteret 
videnskab over en fadøl.«

Ringeagt for klinisk forskning
Bente Klarlund Pedersen benægter ikke, at 
nogle af hendes ph.d.’er har publiceret for-
bløffende meget.

»Det, man tit kritiserer, er, at de unge for-
skere ikke får noget ud af det, men det har 
altid været vigtigt for mig, at de folk, der 
kommer ind i laboratoriet laver noget, og at 
det kan ses. Men jeg har svært ved at se, at 
det er snyd.« 

Hun finder et af Timmons’eksempler 
frem.

»Du kan se, at en af de unge forskere, 
har 39 artikler, men det er helt tilbage fra 
2001,« siger hun. »Det er mange, men så er 
det heller ikke mere ekstremt. Han er dyg-
tig, og han boede nærmest i laboratoriet.«

»Og så taler Timmons om salamiteknik, 
og det kan han godt kalde det, altså det, at 

man gennemfører et stort forsøg - og så kan 
det være, at der kommer noget spændende 
frem i litteraturen, og man laver nogle for-
søg for at komme videre med det og hertil 
bruger de prøver, man har. Man kunne også 
have startet helt forfra, men hvorfor skulle 
man det, når man kan besvare sit videnska-
belige spørgsmål ud fra det materiale, man 
har?«

»Timmons skriver meget nedladende, at 
der er en ph.d.-studerende, som får forfat-
terskab for at lave en biopsi, og det er sim-
pelthen noget svineri, en afvisning af klinisk 
forskning og det arbejde og videnskabelige 
input, der er ved at rekruttere forsøgsper-
soner, undersøge dem, tage prøver ud og 
bevare dem.«

Den ph.d.-studerende, som i Timmons’ 
rapport ’har taget en biopsi eller blodprøve’ 
og dermed har opnået forfatterskab, har 
ifølge Bente Klarlund Pedersen taget om-
kring 200 biopsier og arbejdet på forsk-
ningsprojektet i et helt år.

det tager lang tid at blive renset
»Timmons kommer med en kritik, der ser 
saglig ud, og jeg vil også gerne svare sagligt 
på den,« siger Bente Klarlund Pedersen. 
Men hun gør sig ikke forhåbninger om, at 
sagen dermed er lukket.

»Selve Penkowa-sagen er en lille sag, men 
den har fået en opmærksomhed, der gør, at 
det er blevet nemt at kile sig ind og få med-
vind til andre historier, der lægger sig i køl-
vandet på den. Og når denne sag er blevet 
afgjort, kan Timmons blot rejse en ny. Det 
kan let blive skruen uden ende.«

Klarlund Pedersen mener, at forskere er 
sårbare i en offentlig polemik.

»Det tager lang tid at blive renset. Og jeg 
har prøvet det før i sagen, hvor en kollega 
havde brygget en historie om mig om min 
skridttæller-bog, som blev tilbagevist. Det 
tog trekvart år, og jeg fik en depression. Og 
så kom der halvanden linje i avisen, om at 
jeg var renset.«

»Men alle kan huske, at der vist var no-
get.«

chz@adm.ku.dk

”Du kan se, at en af de unge  
forskere, har 39 artikler, men 
det er helt tilbage fra 2001.  
Det er mange, men så er det  
heller ikke mere ekstremt.  
Han er dygtig, og han boede 
nærmest i laboratoriet.”
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STrATEGI KICK-OFF

Hvor vil vi hen 
med universitetet?
130 medarbejdere og studerende havde sagt ja tak til at give deres 
input til universitetets nye strategi ved kick-off  -mødet i Festsalen. 
Vurderingen lød, at det virker som ledelsen har tænkt sig at lytte, 
men den gode vilje skal følges op med handling.

VOX POP 
HVad FoRVENTER dU, aT dER 
kommER Ud aF kIck-oFF-mØdET?

morten meldal, leder af Nano-Science center på det Naturvidenskabelige Fakultet 

»Jeg forventer, at der fremover skal være en langt større kobling mellem forskning og undervis-

ning, fordi de studerende motiveres og engageres af at deltage i en forskningsproces, hvor de 

selv er med til at skabe resultaterne. 

den forskningsbaserede undervisning skal være en del af strategien, og KU skal have en politik 

for forskning, der ikke nødvendigvis fører til økonomisk gevinst. Vi kan for eksempel formulere en 

politik om, at KU i aftale med landets øvrige universiteter ikke vil acceptere private forskningsdo-

nationer, medmindre der også ydes et vist bidrag til grundforskning og undervisning. 

Jeg forventer også, at strategien vil indeholde en mere markant vision om at tiltrække 

de bedste unge, at der kommer en klar politik om mere støtte til tværfaglige initiativer, 

og at der skal udvikles en administrativ kultur med mere effektive processer, og hvor 

faglige barrierer nedbrydes.« 
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STRaTEGI 2016
Af Claus Baggersgaard

Københavns Universitet (KU) skal have en 
ny strategi, og hvad der skal stå i den, skal 
de ansatte og studerende være med til at 
bestemme. 

Rektor Ralf Hemmingsen havde derfor 
indbudt alle interesserede til kick-off-møde 
den 29. april i Festsalen for at høre deres 
tanker og ideer.

Hvad en strategi er, og hvorfor det er 
nødvendigt med en ny af slagsen, forsøgte 
universitetets førstemand at gøre lidt mere 
forståeligt for de cirka 130 fremmødte med 
fortællingen om krebsen, gedden og svanen 
skrevet af russiske Ivan Krylov. 

De tre dyr skal sammen trække en vogn, 
men de kan ikke få den til at flytte sig, da 
svanen vil flyve, krebsen kun kan gå bag-
læns, og gedden vil svømme.

»Når der blandt venner mangler harmoni, 
bliver fælles gerning let en parodi,« læste 
rektor op fra historien. Han undlod måske 
klogelig at afsløre, hvilke grupper på KU, 
han selv mener, de tre dyr symboliserer, 
men fortsatte:

»Vi skal drøfte, hvordan vi alle trækker 
i samme retning, så vi får KU-vognen til at 
flytte sig, men det skal ske i respekt for, at 
alle ikke er ens. Strategien skal indeholde 
de grundprincipper, som KU skal bygge på, 
de udfordringer, vi står overfor, og den ret-
ning, vi skal gå for at tackle dem.« 

Han understregede også, at strategien 
skal være et udtryk for KU-fællesskabets 
prioriteringer.

»Alle på universitetet skal kunne finde 
sig selv mindst et sted i teksten, hvor deres 
egen indsats giver mening,« sagde rektor.

Ledelsen har derfor valgt at inddrage de 
ansatte og studerende langt mere direkte i 
processen, end da man formulerede forgæn-
geren Destination 2012. Udover Kick-off-
mødet har KU-folket mulighed for at kom-
me til yderligere to temamøder henholdsvis 
den 19. og 24. maj og skrive forslag til den 
nye strategi på intranettet KUnet.

jazz og dybe tanker
Ifølge rektor skal grundlaget for KU´s virke 
fortsat være excellent grundforskning, og 

universitetet skal også fremover være en 
dansk, men internationalt orienteret kultur-
institution, der skal spille en hovedrolle i at 
gøre København til en førende vidensby.

Til gengæld ser han også tre udfordringer, 
som KU må finde svar på. Først og fremmest 
står uddannelse helt centralt som tema i 
den kommende strategiperiode – og rektor 
betonede, at KU har alle muligheder for at 
udnytte sin stærke forskning langt bedre i 
uddannelserne. 

Samtidig er der i samfundet et stigende 
behov for både flere og endnu mere velkva-
lificerede kandidater. Den øgede internatio-
nale konkurrence, primært fra Asien, og det 
politiske ønske om at universiteterne skal 
samarbejde mere med omverdenen, herun-
der specielt erhvervslivet er også væsentlige 
udfordringer, som samtidig kan udnyttes til 
KU’s egen fordel 

»Debatten må afgøre, i hvilken grad de 
skal indgå i strategien,« sluttede Ralf Hem-
mingsen og ønskede godt kick-off.   

Deltagerne havde ved tilmeldingen skul-
let vælge, hvilket tema de ville diskutere: 
KU som global aktør, KU internt, eller KU og 
samfundet, og de blev nu præsenteret for 
første diskussionspunkt, nemlig hvilke sce-
narier de mener KU står overfor, herunder 
nye muligheder og udfordringer. 

Et stopur begyndte at tælle ned fra 30 mi-
nutter på storskærmene, og der begyndte at 
strømme behagelig jazz ud ad højtalerne.

Der blev tænkt dybt og længe, kløet på 
hagen, diskuteret mere eller mindre højlydt, 
gestikuleret, skrevet på den i dagens anled-
ning dertil indrettede dug, grinet og gabt en 
smule i smug. 

medindflydelse giver arbejdsglæde
Indimellem talte Poul Erik Krogshave, der 
i sin egenskab af næstformand for Hoved-
samarbejdsudvalget (HSU) kom med de 
ansattes ønsker til, hvad der skal stå i den 
nye strategi.

Han roste rektor for, at der er lagt op til, 
at alle inddrages i processen, for netop det 
med at høre medarbejderne, kniber det med 
mange steder på KU, hvilket går ud over 
arbejdsglæden.  

»Arbejdsglæden skal være så stor, at alle 
har lyst til både at komme på arbejde og væ-

re på arbejdet sammen med kollegerne. KU 
skal derfor have den bedste personalepolitik. 
Det har vi heldigvis også, men på nuværende 
tidspunkt har vi den kun i skriftlig form på 
papir og elektronisk. Vi mangler på flere om-
råder, at den også respekteres på alle KU-ar-
bejdsstederne,« sagde HSU-næstformanden.

Uddannelse, studiestart og ledelse
Bjarke Lindemann Jepsen, næstformand for 
Studenterrådet, gav de studerendes bud på, 
hvad der skal stå i strategien.

De vil have fokus på mere uddannelse, 
bedre faciliteter og endnu dygtigere under-
visere. Der skal blandt andet indføres et mi-
nimumstimetal på de humanistiske uddan-
nelser, og KU skal være bedre til at afprøve 
nye undervisningsformer, og det skal gøres 
attraktivt at være en god underviser ved at 
motivere til pædagogisk efteruddannelse 
– og ved at etablere bonusordninger for de 
undervisere, der gør en ekstra indsats. 

Ifølge studenterrådsnæstformanden skal 
studiestarten også helt nytænkes, så både 
faglige og sociale elementer integreres bed-
re, og den traditionelle rustur bliver mere 
inkluderende.

Og så vil de studerende have, at KU’s 
ledelse, både centralt og decentralt, også i 
hverdagen efterlever moderne ledelsesteo-
rier, hvor studerendes og medarbejderes 
inputs værdsættes og indgår som vigtige 
elementer i såvel den strategiske som den 
daglige udvikling på universitetet.

Det betyder, at der skal afholdes reelt ind-
dragende arrangementer for ansatte og stu-
derende, hver gang der udvikles nye over-

ordnede projekter for KU; studienævnene 
og de akademiske råd skal have flere kom-
petencer og ansvarsområder; og kommuni-
kationen og dialogen omkring ledelsestiltag 
skal forbedres kraftigt på alle niveauer.

Ideer destilleres
I næste diskussionsrunde skulle de cirka 30 
arbejdsgrupper blive enige om de vigtigste 
ambitioner for KU i fremtiden.

»Husk gode formuleringer er guld værd, og 
vær meget konkret,« lød de formanende ord 
fra ordstyrer Henning Basballe fra Workz, 
der kalder sig selv et forandringsbureau. 

Da grupperne havde valgt deres vigtigste 
ambition var det tid til at klistre den på store 
opslagstavler og sætte penge-klistermærker 
på de af de andre arbejdsgruppers forslag, 
som de selv ville kaste penge efter. 

En gruppe foreslog, at KU skal have som 
ambition, at alle kandidater skal være i et 
relevant job tre måneder efter uddannelsens 
afslutning. En anden, at universitetet skal 
stå i spidsen for tværfaglige aktiviteter, hvor 
forskere, studerende, borgere, organisatio-
ner og erhvervsliv går sammen om at løse et 
samfundsmæssigt problem.

Ralf Hemmingsen, prorektor Thomas 
Bjørnholm og universitetsdirektør Jørgen 
Honoré gik herefter rundt og lyttede til 
hvert enkelt gruppes oplæg, inden Thomas 
Bjørnholm rundede af.

»Nu skal vi have destilleret alle de gode 
ideer til ti temaer, som skal danne grundlag 
for den videre proces og de to kommende 
temamøder.« 

clba@adm.ku.dk

”Arbejdsglæden skal være så 
stor, at alle har lyst til både at 
komme på arbejde og være på 
arbejdet sammen med kolle-
gerne. KU skal derfor have den 
bedste personalepolitik.”

HSU-næstformand Poul Erik Krogshave

kresten dørup, sekretariatschef på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

»Jeg håber, at der på baggrund af vores forslag kommer et idékatalog inden 

længe, som vi kan bruge på fakultetet til at starte den bredde medarbejderind-

dragende proces. det virker som om den øverste ledelse seriøst ønsker at høre, 

hvilke ideer der er derude blandt medarbejderne og de studerende. 

Ambitionen om, at »alle i danmark skal lære noget af KU, og de skal vide, at det 

er KU, der har lært dem det,« tiltaler mig meget, fordi den sætter fokus på 

Universitetets rolle i forhold til hele befolkningen og ikke kun dem 

der har deres daglige gang her. 

Ideen om, at »KU skal udvikle en model for en helt ny måde at 

samarbejde mellem universitet, politikere, organisationer, bor-

gere og erhvervsliv« er ligeledes både ambitiøs og udfordrende.«

allan Grønne Pedersen, studerer veterinærmedicin på femte år    

»Jeg forventer, at der kommer et strategiudkast med en styrkelse af ud-

dannelsesområdet gennem en stærkere kobling til forskningen. 

Jeg håber også, at ledelsen vil gøre sig nogle tanker om, hvordan vi får 

en smidigere administration, for der er godt nok mange blindgyder, 

tunge arbejdsgange, mange steder man skal henvende sig, ligesom det 

er svært at finde ud af, hvem man skal henvende sig til for at få hjælp. 

Jeg tror virkelig på, at der kommer noget ud af kick-off-mødet. 

Jeg føler mig taget seriøst indtil andet er bevist. Når ledelsen 

indkalder til møde og beder folk komme med deres gode ideer, 

så forventer jeg også, at det vil blive inkluderet i strategien.« 

STRaTEGI-mØdE

Rektor Ralf Hemmingsen og 

prorektor Thomas Bjørnholm fik 

masser at gruble over på kick-off 

mødet og næste fase bliver at 

beslutte hvilke af de mange idéer 

skal med i strategien.
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SPEcIalER

Af Gry Bartroff Gaihede

Specialernes kvalitet er for 
nedadgående. Det skal vi 
indrømme åbent på uni-
versitetet, mener Sebastian 
Olden-Jørgensen, lektor, 
ph.d. på SAXO Instituttets 
Afdeling for Historie, men 
der er ingen grund til at 
græde snot over det. 

Den pragmatisk sindede 
historiker mener, at vi skal 
sænke niveauet og ambitio-
nerne, men at det også har 
mange fordele: 

»Selvfølgelig går det ud 
over den kvalitet, universi-
tetet kan tilbyde kunderne, 
at pengene er blevet færre. 
I enhver form for produk-
tion følges pris og kvalitet 
nogenlunde ad, så det ville 
være befriende, hvis ad-
ministratorer og politikere 
fra dekanatet og opad ville 
holde op med at lade som 
om, kvaliteten ikke står til 
forhandling,« siger Seba-
stian Olden-Jørgensen.

Ifølge historielektoren 
handler det grundlæggende 
om, at vi i disse år er i gang 
med endegyldigt at tilpasse 
kandidatuddannelserne 
til masseuniversitetets vil-
kår. Af indlysende årsager 
kan man ikke tilbyde den 
samme type akademiske ud-
dannelse til en tredjedel af 
en ungdomsårgang som til 
fem procent.

Han er tilhænger af, at 
specialeskrivningen kun 
må tage seks måneder, men 
han synes, det er hyklerisk 
at forlange, at næsten alle 
overholder de seks måneder 
og samtidig hævde, at spe-
cialernes kvalitet forbliver 
uændret.

drænet specialesump
Sebastian Olden-Jørgensen, 
der har 15 års vejlederer-
faring, har i marts været på 
akkrediteringskursus for 
vejledere på Akademisk 
Skrivecenter, så nu kan han 
prale med at have bidraget 
til kvalitetssikringen på 

Københavns Universitet, 
som han siger. På kurset 
bliver ansatte bedt om at 
reflektere over, hvordan de-
res vejledning kan bidrage 
til gode specialer inden for 
tidsrammen. 

»Problemet er ikke de go-
de eller habile studerende. 
Hvis de bliver sat ordentligt 
på sporet, løbet hurtigt i 
gang og holdt til ilden, så 
går det fint, hvis man blot 
slækker på kravene til em-
pirisk bredde, forsknings-
historisk dybde og almen 
orientering. 

Niveauet bliver lavere for 
snart sagt alle specialers 
vedkommende, men det 
har også været unødven-
digt højt,« siger Sebastian 
Olden-Jørgensen, og tilfø-
jer, at universitetet med god 
samvittighed kan sænke 
kvalitetskravene og accep-
tere snævrere specialer med 
en smallere litteraturbasis, 
for de kommende viden-
skabsmænd og -kvinder 
skal alligevel lave en ph.d.-

afhandling. For alle de 
øvrige studerende indebar 
de gamle normer et stort 
intellektuelt og økonomisk 
resursespild:

 »Specialesumpen er gud-
skelov så godt som drænet 
for mange triste skæbner,« 
siger Sebastian Olden-
Jørgensen.

Historielektoren fortæl-
ler, at udfordringen er de 
intellektuelt og sjæleligt 
svagere og på andre måder 
mindre studieegnede stude-
rende. Dem bliver der sta-
dig flere af, og de er poten-
tielt meget tidskrævende og 
pædagogisk udfordrende, 
for de må jo ikke længere 
kompensere ved at tage sig 
bedre tid.

Forventningerne må 
nedjusteres
De studerende skal lære at 
leve med både 2 og 4 som 
acceptable specialekarakter. 
Det ville nok ikke være så 
svært, hvis man udsendte 
mere pragmatiske signaler 

FIRTallER 
FoRUdE

”Måske skulle man 
ikke lokke så meget 
med, at det er fedt 
at studere, men at 
det er virkelig fedt 
at blive færdig.”

æRlIGHEd EFTERlYSES 

»Når dSB-bossen toner frem i medierne og lover, at 

kunderne ikke kommer til at mærke noget til bespa-

relserne, lyver han. det samme gør universitetet, når vi 

lader som om besparelserne ikke forringer kandidater-

nes kvalitet,« siger Sebastian olden-Jørgensen.
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Stop hykleriet: pris og kvalitet følges ad. 
Derfor skal mange studerende vænne sig til 
specialekarakterer på 2 og 4. Men de bliver 
færdige til tiden, og det er i sig selv en stor 
kvalitet, mener historielektor

og begyndte at tale om, at 
det at blive færdig til tiden 
er en kvalitet i sig selv, siger 
Sebastian Olden-Jørgensen.

»Måske skulle man ikke 
lokke så meget med, at det 
er fedt at studere, som man 
gør i reklamekampagnerne, 
men med, at det er fedt at 
blive færdig. Man er blevet 
klogere, også selvom det var 
hårdt, og man står sig bedre 
i konkurrencen.

Der er meget psykologi 
i det her. Vi skal justere på 
forventninger og holdnin-
ger både blandt vejledere, 
studerende og i det omgi-
vende samfund. Specialet er 
afslutningen. Man har ikke 
prøvet det før. Det nytter 
ikke, at de studerende kom-
mer med en jeg-kan-hvad-
jeg-vil-og-jeg-vil-have-10- 
indstilling, hvis det man har 
i sig under de givne vilkår 
er et 4-tal. Og det er ikke et 
udtryk for at man er dum el-
ler er blevet dårligt vejledt.«

Men måske er det et udtryk 
for, at man skulle have haft 
mere undervisning?

»På mit fag, Historie, er 
der cirka ti konfrontations-
timer om ugen, og det synes 
jeg er meget passende, for 
dels er der et nødvendigt 
element af selvstudium, og 
dels skal de fleste studeren-
de kunne passe en form for 
erhvervsarbejde ind. Hvis 
man udvider timetallet, vil 
flere studerende misse un-
dervisningen.« 

Sebastian Olden-Jørgen-
sen siger, at det ville hjælpe 
ganske gevaldigt, hvis de 
studerende kom til under-
visningen, for en fjerdedel 
er fraværende hver gang: 

»Der er mange, der for 
let bliver forhindrede, og 
de har selvfølgelig altid kun 
gode og forståelige grunde, 
men det var helt ærligt 
ikke gået noget andet sted 
i samfundet, og særligt de 
lidt svagere studerende har 
brug for at komme her hver 
gang. Jeg vil gerne tillade 
mig at udstede en garanti: 
hvis de studerende kom-
mer til undervisningen hver 
gang, så skal vi sandelig nok 
hjælpe dem igennem.« 

Hvor langt skal vi ned?
Til de humaniorastude-
rende, der blokerede deres 

institutter dette forår og 
klagede over, at de ’får for 
lidt’, siger Sebastian Olden-
Jørgensen, at de studerende 
– i hvert fald på de større 
fag – får nok. Han vender 
tilbage til specialet, som 
han karakteriserer som ’en 
lille bog’, hvor bachelorpro-
jektet er en lidt større hjem-
meopgave: 

»Specialet er et spring, 
og derfor er det enormt 
udfordrende og udviklende 
at skrive det speciale. Men 
det er noget, man ikke kan 
øve sig på, og derfor tror 
jeg heller ikke bare, at mere 
undervisning kunne gøre 
det, for det vil være mere af 
det samme og ikke mere af 
det, det drejer sig om i spe-
cialet, og så må vi acceptere 
en større karakterspredning 
som en naturlig følge.«

Til spørgsmålet om hvor 
lavt vi kan sænke underlig-
geren, svarer Sebastian 
Olden-Jørgensen:

»Når specialer er rene 
sammenskrivninger af 
oplysninger fra Wikipedia 
og den mest tilgængelige 
sekundærlitteratur, om 
end det er glatte og måske 
ligefrem professionelle sam-
menskrivninger, kan vi kun 
give et 2-tal. Syndefaldet 
er, hvis vi accepterer et pro-
dukt, som vi i dag kun netop 
betragter som bestået, som 
gennemsnit. Hvis man for-
venter 4 eller 7 for den rene 
sammenskrivning, så er vi 
ude i et frit fald.« 

Det har også konsekvens 
for de dygtige studerende, 
siger Sebastian Olden-
Jørgensen, for beskeden til 
dem vil være, at de skal tage 
det roligt. De skal demon-
strere, at de er gode, og det 
kan de sagtens gøre på en 
snæver basis med en klart 
afgrænset problemstilling, 
en smal litteraturbasis og 
beherskede krav til almen 
orientering i samtid og 
problematik. Og så skal de 
have at vide, at de har det i 
sig, der skal til for at skrive 
en ph.d. 

»Ph.d.-uddannelsen ser jeg 
som en elitesektor, og den 
naturlige konsekvens af fal-
det i specialernes niveau vil 
være en større ph.d.-sektor 
med flere frie stipendier, så 
folk ikke nødvendigvis skal 

være tilknyttet store forkro-
mede forskningsprojekter. 
Dygtige studerende, der ikke 
kunne udfolde deres fulde 
evner i specialet, skal ikke 
være afhængige af de relativt 
få organiserede forsknings-
projekter. I dag er det ret 
tilfældigt, om man lige kom-
mer med på den vogn.« 

En håndfast vejledning
Når Sebastian Olden-Jør-
gensen ser på sine egne er-
faringer og praksis over for 
svage studerende, kan han 
se, at han er blevet mere 
håndfast og paternalistisk i 
sin vejledning: 

»Jeg stiller meget hurtigt 
de studerende over for klare 
valg mellem problemstillin-
ger og strategier, spørger til 
deres styrker og svagheder, 
tvinger dem til at begrænse 
sig og giver meget klar re-
spons med vægt på altid at 
angive en konkret løsning 
på problemerne. Jeg lægger 
stor vægt på en kort, klar og 
operationel problemformu-
lering, der samtidig forsøger 
at ’redde’ så meget som mu-
ligt af den studerendes op-
rindelige ideer om specialets 
emne. Desuden afdramati-
serer jeg de opskruede for-
ventninger, de studerende 
ofte har til især det teoretisk-
metodiske niveau.«

Til gengæld må Sebastian 
Olden-Jørgensen erkende, 
som han siger, at han ikke 
er særlig god til at lægge et 
psykisk pres på de stude-
rende, hvilket ellers også er 
en oplagt mulighed: 

»Jeg sætter min lid til den 
stressfaktor, der er indbyg-
get i kravet om at blive 
færdig på et halvt år. Især 
for de svage studerende kan 
det være en meget stressen-
de og ligefrem traumatisk 
oplevelse. Men det er også 
i orden. Uden stress ville de 
aldrig kunne mande sig op 
til at få det gennemført.« 

Sådan synes vejlederen, 
at det er velsignet, at specia-
let kun må tage et halvt år. 
Alle – også den specialskri-
vendes familie – kan holde 
til at være stressede i et 
halvt år, og lettelsen over at 
have afleveret er en beløn-
ning i sig selv.

gbg@adm.ku.dk

”Det ville være  
befriende, hvis 
administratorer 
og politikere ville 
holde op med at 
lade som om, ud-
dannelseskvali-
teten ikke står til 
forhandling.”

BlÅ BoG

Sebastian olden-jørgensen

Er født i 1964

Kandidat i historie på KU 1992

Ph.d. i historie på KU 1997

Ansat på KU siden 1997 som ekstern lektor, stipen-

diat og så adjunkt, og siden 2006 som lektor på 

Saxo Instituttet.

Har udgivet adskillige bøger, både undervisnings-

bøger og fagbøger for et bredere publikum, senest 

’Stormen på København 1659’ i februar 2011.
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Af Kristina Helena Kristensen

»Fra første dag, jeg satte mine ben på Kø-
benhavns Universitet, kørte mit liv på med 
læsning, aflevering af opgaver, læsegruppe-
møder, middage og fester. Jeg ville nå både 
det ene og det andet, og alt det som alle de 
andre nåede,« skriver Camilla Skovgaard 
Pedersen om sit møde med livet som univer-
sitetsstuderende.

Hun har netop udgivet bogen ’Fucking 
(fantastiske) 20’ere!’ om at være ung i 00’er-
ne og skulle finde sig selv og sin vej livet.

Pres fra alle sider
Camilla gik den lige vej gennem uddannelses-
systemet. Direkte fra 9. klasse til gymnasiet, 
bremsede op et enkelt år og fortsatte så videre 
på Statskundskab på Københavns Universitet.

»Set i bakspejlet var jeg for ung og for sår-
bar til at starte på universitetet,« siger hun.

»Jeg havde ikke erfaringer nok fra den 
virkelige verden til at vide, hvilken uddan-
nelse der var den rigtige for mig. Men det lå 
i luften, at man skulle vide, hvad man ville 
med sit liv.« 

Det blev fra begyndelsen en udfordring 
for Camilla at få livet på uni til at hænge 
sammen.

»Snittet var højt, og det var niveauet også. 
Det var som at være en del af top of the pops. 
Det gjaldt om at være med i et højt tempo, 

gøre sig bemærket og vise, hvad man kunne. 
Der var også tryk på med fester og middage 
på uni – ville man være med, var kodeordet 
social,« skriver hun i sin bog.

Det er Camillas fornemmelse, at hun langt 
fra er den eneste, der har svært ved at følge 
med, når studielivet tager fart.

Derfor er det vigtigt at prioritere sin tid 
og lære at sige fra, ellers risikerer man at 
miste sig selv et sted mellem karakterræs, 
studiejobansøgninger, læsegruppemiddage 
og fredagsbarer. 

Det er budskabet i Camillas bog, som hun 
håber, kan være med til at puste liv i debat-
ten om det pres, som universitetsstuderende 
udsættes for. 

Højt tempo
For Camilla blev studiestarten begyndelsen 
på tre år med stress og angstanfald.

I starten var hun bare mere irritabel end 
normalt, snerrede og bed af sin kæreste 
og familie, mens hun holdt den glade, 
overskudsagtige facade, når hun var på 
studiet. 

Men morgen vågnede hun med kraftig 
hjertebanken, tankemylder og ondt i ma-
ven. En tilstand, der blev hverdag.

»Jeg kunne pludselig få den vildeste hjer-
tebanken inde til en forelæsning og føle, at 
jeg ikke kunne få luft. Jeg troede nærmest, 
at jeg skulle dø og måtte bare ud derfra,« 
fortæller hun. 
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»Jeg vågnede også midt om natten med 
hjertebanken, og det første jeg tænkte på, 
var den der problemformulering, jeg skulle 
have færdig. Jeg formulerede den om og om 
i hovedet. Jeg havde også en blok liggende 
på gulvet ved siden af sengen, som jeg skrev 
noter på i løbet af natten.«

Det var først sent i forløbet, at Camilla 
indså, at hun havde brug for hjælp og tog til 
lægen, fordi hun troede, der var noget fysisk 
galt med hende.

omverdenens fordomme
I foråret 2007, da bachelorprojektet var 
afleveret, besluttede Camilla sig for at 
droppe planerne om at færdiggøre sin ud-
dannelse.

»Jeg var fuldstændig stresset og brændt 
sammen, og det gjorde mig ikke glad at læse 
statskundskab.«

I stedet valgte hun at gøre alt det, hun al-
drig havde fået gjort.

»Jeg tog til Frankrig på sprogskole, levede 
forfatterdrømmen ud på Nørrebro og var 
lærervikar på min gamle folkeskole.«

Men mens Camilla nød friheden til at gø-
re, hvad hun havde lyst til, var omverdenen 
ikke lige så forstående.

»Jeg hørte konstant, at den direkte vej 
gennem uddannelsessystemet, det er den 
rigtige vej – både fra samfundet og min om-
gangskreds. Og jeg blev hele tiden spurgt, 
om jeg ikke snart skulle i gang med en ud-
dannelse igen,« fortæller hun.

Stress og angst blev hurtigt en del af Camilla Skovgaard 
Pedersens hverdag som statskundskabsstuderede på  
Københavns Universitet. Til sidst droppede hun studiet, 
gav slip på kontrolfreaken og fik friheden til gengæld. Det 
har hun skrevet en bog om.

En ’afhoppers’ bekendelser

”Jeg havde en blok liggende  
på gulvet ved siden af sengen, 
som jeg skrev noter på i løbet  
af natten.”
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Hun kunne pludselig få den vildeste hjertebanken 

inde til en forelæsning og føle, at hun ikke kunne få 

luft. »Jeg troede nærmest, at jeg skulle dø og måtte 

bare ud derfra,« fortæller tidligere studerende 

på Københavns Universitet, Camilla Skovgaard 

Petersen.

EkSamEN

Af Kristina Helena Kristensen

Den ubekymrede studentertilværelse med henkastede dis-
kussioner over en caffé latte, hyggelæsning i solen og hele 
livet foran sig er ikke noget, alle studerende kan nikke ken-
dekende til. 

For flere end hver tredje studerende på Københavns Uni-
versitet (KU) er stress nemlig en del af deres hverdag. Det 
viser en undersøgelse af studie- og undervisningsmiljøet på 
universitetet.

Og nu, hvor eksamenslæsningen gør kål på de fleste KU-
studerendes forårsfornemmelser, stiger tallet til alarme-
rende 72 procent.

Travlhed frem for stress
Men det står ikke så slemt til, som tallet antyder, mener Eva 
Teilmann, der er leder af den koordinerede tilmelding på 
KU og tidligere studiechef på Aarhus Universitet.

»Stress er jo en sygelig tilstand. Jeg tror, mange studeren-
de forveksler det at være stresset med at have rigtig travlt og 
have det dårligt med at have så travlt.« 

»Hvis der er tale om decideret stress, går det ikke over, 
når eksamen er overstået,« siger Eva Teilmann.

Hun mener til gengæld, at de tårnhøje forventninger, der 
er til studerende i dag, kan betyde, at de føler sig meget 
pressede. 

»Dels har de studerende forventninger til sig selv om at 
få læst alt stoffet og få en god karakter. Dels er der forvent-
ningerne fra forældre og omgangskreds. De oplever sikkert 
også, at læreren har nogle forventninger. Og så er der jo 
samfundets forventning om, at unge mennesker skal skynde 
sig igennem uddannelsessystemet,« siger hun.

Eksamen resten af livet
Men eksamensnervøsitet i moderate mængder, det skal nær-
mest til, ifølge Eva Teilmann.

»Det er faktisk godt med lidt adrenalin i kroppen, så man 
er helt skarp inde til eksamen.« 

»Bare fordi jeg havde givet slip på kontrol-
freaken, der gerne ville planlægge hele livet 
til punkt og prikke, var det som om, jeg blev 
set på som en flowerpower, der var helt ude 
i hampen,« skriver hun i sin bog.

ad snirklede veje
I dag er Camilla glad for, at hun valgte at 
stoppe op, efter hun havde taget sin bache-
lor i statskundskab.

»Jeg kom ud og fandt mig selv. Og fandt 
ud af, at selvom jeg startede på det forkerte 
studie, er der stadig masser af muligheder.«

Derfor vil hun gerne gøre op med idéen 
om, at den lige vej gennem uddannelsessy-
stemet er den eneste rigtige vej.

»Jeg synes at samfundet undervurderer 
værdien af det, der fejlagtigt bliver kaldt 
fjumrerår.«

»Der burde være plads til at gå nogle om-
veje undervejs. Ellers ender det bare med 
at bide sig selv i halen og koste samfundet 
i sidste ende, hvis man kommer på det for-
kerte studie og får stress,« siger Camilla.

Flere hylder
Det har taget Camilla et par år at komme 
ovenpå igen, så hun nu føler, at hun kan 
klare det samme som før. 

I dag arbejder hun som kommunikations-
medarbejder i Folketinget, hvor hun skriver 
artikler til intranettet og er med til at stå for 
den daglige drift af det.

»Jeg kan mærke, at det er mere i den ret-
ning, jeg gerne vil være. Men jeg er jo kun 
28 år, så jeg føler ikke, at jeg behøver at 
lægge mig fast på en bestemt hylde endnu,« 
siger hun.

Du kan læse et uddrag fra bogen ’Fucking 
(fantastiske) 20’ere!’ og købe den på Camilla 
Skovgaard Pedersens hjemmeside.

En tredjedel af de studerende på Københavns Universitet er stressede 
til hverdag, og her i eksamensperioden ryger stressbarometeret op til 
det dobbelte. Høje forventninger til de studerende – fra dem selv, deres 
omgivelser og samfundet, er en af årsagerne, siger KU-chefkonsulent.

For nogle studerende kammer nervøsiteten imidlertid over 
og bliver til egentlig eksamensangst. 

»Og så hjælper medfølelse fra omgivelserne, mere kaffe 
og beroligende piller ikke, så skal man have professionel 
hjælp,« siger hun. 

For om man lider af almindelig eksamensnervøsitet eller 
angst, kan man ligeså godt få lært at håndtere det, råder Eva 
Teilmann.

»Det er jo ikke slut med eksamenerne, når du er færdig 
med din uddannelse. Du bliver ved med at komme i lignen-
de situationer resten af livet. Det kan være til jobsamtaler 
eller i andre situationer, hvor det bliver forventet, at du præ-
sterer dit bedste,« siger hun.

Skrækscenariet giver ro
Mange eksamensramte KU-studerende har sikkert allerede 
forbandet facebook og snooze-knappen væk og lovet sig 
selv, at de tusinder af tætskrevne sider bliver fordelt mere 
jævnt over næste semester. 

Og Eva Teilmann råder de studerende til at tage mantraet 
om at lave en læseplan og begynde i god tid, alvorligt. 

»Og så nytter det ikke noget, at du dagen inden eksamen 
bliver grebet af panik og tænker ’åh nej, nu må jeg hellere 
læse hele natten’,« siger hun.

»Det lyder måske banalt, men det er en bedre investering 
at få noget frisk luft og sørge for at få sovet ordentlig natten 
før en eksamen end at læse noget for 117. gang, som du al-
ligevel ikke forstår.«

»Somme tider er det også en god idé at sige til sig selv: 
’Okay hvad er det værste, der kan ske? Jeg kan dumpe og 
hvad så? Så kan det være, at jeg mister min SU, men hvad 
så?«

»Når man konfronterer sig selv med skrækscenariet, og 
hvordan man tackler det, får man mere ro i sjælen,« siger 
Eva Teilmann og slår fast, at det er helt naturligt, sundt, 
almindeligt og næsten nødvendigt at være nervøs før en 
eksamen.«

Helt oppe 
i det røde felt

Kilde: Studie- og undervisningsmiljøvurderingen 2010, Københavns Universitet.  
Cirka 7.500 studerende deltog i undersøgelsen.

Uden for eksamensperioden føler jeg 
mig ikke stresset på grund af studiet
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I eksamensperioden føler jeg mig ikke 
stresset på grund af studiet
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Hvis vi gerne vil kende farerne ved den nuværende udvikling 
i forholdet mellem universitetsområdet og erhvervslivet, er 
der masser af inspiration at hente i Jennifer Washburns bog 
om udviklingen i USA. University Inc. er en god vaccine imod 
at tænke universiteterne i simple fakturatermer. 

kommERcIalISERING

Af Sune Auken, lektor i dansk

Der er noget, som tyder på, 
at journalister er bedre til at 
finde vej igennem alle fæl-
derne og minefelterne i den 
universitetspolitiske debat, 
end universiteterne selv 
er. Penkowasagen er i alt 
væsentligt blevet fremdra-
get og gennemarbejdet af 
journalister, og det samme 
gælder i vidt omfang skan-
dalen på CBS. 

Over for disse kriser har 
de universitære systemer 
selv reageret trevent, mod-
villigt og langsomt – selv på 
områder, som burde falde 
inden for deres specialom-
råde såsom at tjekke doku-
mentationen for en faglig 
påstand. CBS-bestyrelsens 
forsvar for ulovlighederne, 
der lader sig simultantolke 
til »det er nu også en dum 
lov, dén vi har overtrådt«, 
fortjener hædrende omtale i 
dansk retshistorie.

Så måske må vi i den nær-
værende misere søge hjælp 
hos journalisterne. Et af de 
mest imponerende stykker 
journalistik, der er bedrevet 
på universitetsområdet, 
er den amerikanske forsk-
ningsjournalist Jennifer 
Washburns University Inc. 
The Corporate Corruption of 
Higher Education fra 2005. 

Universiteter som 
vækstmotorer
På baggrund af en uhyre 
grundig research under-
søger Washburn konse-
kvenserne af, at man har 
ført universitetspolitik ud 
fra en forestilling om, at 
universiteterne skulle være 
vækstmotorer, og at deres 
væsentligste formål derfor 
måtte være at frembringe 
innovativ ny viden, som 

kunne kommercialiseres 
til gavn for erhvervslivet 
og derfor også til gavn for 
samfundet – ud fra en vel-
menende og velkendt fore-
stilling om, at hvad der er til 
gavn for erhverslivet, også 
vil være det for samfundet. 

Håbet er at skabe det næ-
ste Silicon Valley-eventyr, 
som lokker i horisonten. 
Udviklingen har været på 
vej længe i USA, og derfor 
har de gjort sig omfattende 
erfaringer med konsekven-
serne af at indrette univer-
siteterne efter denne tan-
kegang, længe før sloganet 
’Fra forskning til faktura’ 
første gang kom ud af mun-
den på en dansk forsknings-
minister.

Washburn tvivler ikke 
på, at der var mange gode 
viljer involveret, da denne 
udvikling blev sat i gang, 
men virkningen har været 
tvivlsom. Problemerne kan 
sammenfattes i, at uni-
versiteterne ikke kan løse 
den opgave, politikerne 
forventer af dem, og som de 
letsindigt lover at løse, og i, 

at forsøget på at løse denne 
opgave skader de aktivite-
ter, som er universiteternes 
egentlige og vigtigste sam-
fundsmæssige opgave.

mange forsøg, få 
successer
Universiteterne fungerer 
dårligt som vækstmotorer, 
fordi en stor erhvervsudvik-
ling også er afhængig af så 
mange andre faktorer, end 
om der finder en bestræbel-
se efter innovation sted på 
universiteterne, og derfor 
vil det i langt de fleste til-
fælde være vanskeligt, hvis 
ikke umuligt for universite-
terne at frembringe en enty-
dig succes, fordi det kræver, 
at deres indsats rammer en 
gunstig situation i det om-
kringliggende samfund. 

De amerikanske erfaringer 
viser, at antallet af forsøg 
på at frembringe en sådan 
udvikling via universiteterne 
er meget højt, men antallet 
af suceser ganske lavt. I de 
fleste tilfælde er der tale om 
skønne spildte kræfter. Der 
opbygges dyre patentafde-

linger og techtransenheder, 
men resultaterne i form af 
overskud til universiteterne 
og rivende erhvervsud-
vikling i deres omgivelser 
udebliver. Det er aktiviteter, 
de fleste universiteter taber 
penge på, og adspurgt, hvor 
den store erhvervssucces i 
det omkringliggende sam-
fund bliver af, bliver de svar 
skyldige. 

Universiteternes 
rolle skades
Samtidig skader udviklin-
gen den rolle, universite-
terne almindeligvis spiller i 
samfundet. Universiteternes 
vigtigste vidensoverførsel 
til samfundet sker nemlig 
ikke gennem udtagning af 
patenter eller via techtran-
senheder, men i form af 
veluddannede kandidater 
og i form af en generel 
højnelse og kvalificering af 
vidensniveauet i samfundet. 
Begge ting trues af denne 
udvikling.

Undervisningen skades. 
Ressourcerne i universitets-
systemet dirigeres andre 

Jennifer Washburn: Uni-
versity Inc. The Corpora-
te Corruption of Higher 
Education. New York: 
Basic Books. 2005.

steder hen: Pengene bindes 
i innovationsprojekter, og 
de bruges til at understøtte 
højt privilegerede stjerne-
forskere og deres grupper. 
Dermed bliver der ikke råd 
til at betale for den grund-
læggende undervisning, og 
den må i vidt omfang vare-
tages af løstansatte, mens 
mange af de betydeligste 
forskere så godt som aldrig 
ser et kateder.

Samfundets vidensniveau 
skades. Idet det at udtage 
et patent eller udskrive en 
faktura behandles som en 
entydig faglig succes, bry-
der man den informations-
mæssige gaveøkonomi, der 
er fundamental for universi-
teternes arbejdsform. 

I stedet for at gøre ny 
viden frit tilgængelig for det 
samfund, som har betalt for 
den, spærrer universiteter-
ne den dermed inde bag pri-
vatejede patenter, hvorved 
såvel universiteterne som 
samfundet paradoksalt nok 
kan komme til at betale og 
underlægge sig forskellige 
klausuler for at få adgang 

UNIVERSITY INc.-TjEklISTE
Hvis vi i dansk sammenhæng følger det mønster, Washburn aftegner, er her en liste over fænomener, der burde forekomme. Kryds selv af:

Udvikling Sandt?

Undervisningen vil blive nedprioriteret og i stigende grad varetaget af løst ansat personale med dårlige arbejdsvikår.

Lederlønningerne vil stige. 

Mængden af videnskabeligt personale ansat i tidsubegrænsede stillinger vil falde. 

Erhvervsinteresser vil i stigende grad bestemme også de rent faglige beslutninger. 

Mængden – og dermed afh  ængigheden – af ekstern fi  nansiering vil stige. 

Universiteterne vil i stigende grad ’beskytte’ deres nyfrembragte viden bag patenter, der er så eksklusive som 

muligt. Teknologioverførslen sker altså til en enkelt virksomhed – ikke til samfundet i sin helhed. dette gælder 

også viden frembragt for off  entlige midler. 

der vil være stadig større diskrepans imellem de ressourcer, som er til rådighed for nogle få stjerneprojekter, og 

de, der er til rådighed for universitetets øvrige aktiviteter – herunder undervisningen og forskning i ikke-kommer-

cielle og ikke-prioriterede områder. 

Universiteterne vil ikke tjene, men tabe penge på både teknologioverførsel og patentering.
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til viden, de selv har været 
med til at frembringe.

Fokus på erhvervsnytte 
skader  samfundsnytte
Samtidig betyder fokuse-
ringen på erhvervsnytten, 
at visse områder får en 

uforholdsmæssigt stor del 
af den forskningsmæssige 
opmærksomhed, ligesom 
risikoen for, at der på den 
ene eller den anden måde 
manipuleres med forsk-
ningsresultaterne, stiger 
proportionalt med de øko-
nomiske interesser. 

Det kan samfundsmæssigt 
betragtet være et strålende 
resultat, hvis en forsker 
kan påvise, fx at et bestemt 
medicinsk præparat er virk-
ningsløst eller har alvorlige, 
hidtil ukendte bivirkninger, 
men fremmende for den 
kommercielle udbytte af 
samme præparat er det ikke. 

Og problemet er reelt: 
Washburn fremdrager 
gruopvækkende eksempler 
på, at visse – ofte højt re-
spekterede – virksomheder 
vil gøre meget for at holde 
ubekvemme resultater i 
snæver tømme, ligesom 
hun kan fremdrage en 

omfattende praksis for, at 
anerkendte forskere lægger 
navn til fagvidenskabelige 
artikler, som er penneført af 
virksomhedsbetalte ghost-
writers. 

Slutresultatet er, at meget 
af det, som i det offentlige 

rum bliver præsenteret som 
viden med forskningens blå 
stempel, reelt er fortegnet 
af erhvervsinteresser.

kun få sager i danmark 
– endnu
Fører vi disse ting tilbage til 
en dansk sammenhæng, så 
er det tydeligt og velkendt, 
at bestræbelsen på at gøre 
uddannelsessystemet er-
hvervsrelevant fører til, at 
visse (mange!) områder 
udsultes for at skaffe de 
ressourcer, der skal til for 
at lave de store satsninger. 
Vi har også set, hvordan 
patentering gøres til et mål 
og et entydigt gode i univer-
siteternes virke. 

Derimod er vi påfaldende 
uskyldige, når det kommer 
til erhvervsmæssige farv-
ninger af videnskabelige 
resultater (hvorimod vi har 
ganske farverige erfaringer 
med politisk motiverede 

farvninger) – eller rettere: 
Vi har set ganske få sager. 

Spørgsmålet er, om dette 
skyldes, at disse sager ikke 
findes, eller at vi ikke har 
kigget ordentligt efter. 
Måske kan vi ikke selv læn-
gere finde ud af at afdække 

denne type af problemer, og 
når journalisterne så ikke 
er blevet opmærksomme 
på dem endnu, så tror vi, 
at den hellige grav er vel 
forvaret. 

Altså: University Inc. er en 
god vaccine imod at tænke 
universiteterne i simple 
fakturatermer. Hvis vi gerne 
vil kende farerne ved den 
nuværende udvikling i for-
holdet mellem universitets-
området og erhvervslivet, er 
her en imponerende rede-
gørelse. 

Washburn er ikke nostal-
giker, og hun er helt klar 
over, at universiteterne ikke 
må blive elfenbenstårne, 
men som hendes bog tyde-
ligt demonstrerer, er netop 
det ikke den mest nærlig-
gende risiko for tiden. Uni-
versity Inc. burde være pligt-
læsning for universiteternes 
topledelser og for landets 
forskningspolitikere.

”I stedet for at gøre ny viden frit 
tilgængelig for det samfund, 
som har betalt for den, spærrer 
universiteterne den inde bag  
privatejede patenter.”

koNkURRENcE

Af Christoffer Zieler og Kristina Helena Kristensen

Fordi det er forår, skal vi have konkurrence. 
Vi har endda en storslået præmie, men vi vil have noget igen. Vi 

vil have din BEDSTE eller din DÅRLIGSTE KU-oplevelse. Og med 
KU-oplevelse mener vi, ja, en oplevelse, du har haft på Københavns 
Universitet.

Præmien er en iPad 1 (ét), som Eplehuset har doneret. 
Det er et simpelt koncept. Du vælger selv. Gå ind på Uniavisen.dk 

og fortæl os din vidunderlige eller forfærdelige oplevelse (eller en 
af hver). 

God vs. dårlig
Giver det mening? Ellers kommer det til det. Du kan læse alle kon-
kurrencens regler på uniavisen.dk.

I de kommende uger selekterer redaktionen – helt suverænt – 
blandt jeres gode eller dårlige oplevelser. 

Og så matcher vi oplevelserne på Uniavisen.dk og lader jer stem-
me om, hvorvidt den dårlige oplevelse er mere dårlig end den gode 
oplevelse er god, og vice versa. 

deltag og stem
Første runde er allerede i fuld gang, men det er ikke for sent at være 
med.

Du kan samtidig vælge, hvilken oplevelse, der skal fortsætte i 
konkurrencen om den uundværlige iPad og måske dyste mod din 
egen beretning?

Skal det for eksempel være Bitten, der brækkede armen i en 
stuvende fuld kantine? Eller Kirstine som blev snydt for alle de 
»møg-vigtige« forelæsninger om fysiologien i tarmsystemet, der 
er sparet væk? Eller hvad med Denise, der risikerede at lade livet i 
laboratoriet, fordi ingen tænkte på hende, da den rygende bygning 
blev evakueret? 

Der er masser af dårlige oplevelser at vælge imellem. Men det 
bugner ikke med de positive. Derfor er vi glade for, at Johannes fik 
eminent studievejledning på KUA.

GÅ INd PÅ www.UNIaVISEN.dk/camPUS/God-oG-daaRlIG-
koNkURRENcE oG SkRIV dIN GodE EllER dÅRlIGE 
oPlEVElSE I kommENTaRFElTET. HER kaN dU oGSÅ FINdE 
INFo om REGlER oG aFGIVE dIN STEmmE.

Vi kaster en iPad efter den 
bedste eller dårligste oplevelse, 
som I, kære læsere, har haft på 
Københavns Universitet. 

God og dårlig-
konkurrence
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Lundbeckfonden
Vestagervej 17, 2900 Hellerup
Tlf. 39 12 80 00
www.lundbeckfonden.dk

Lundbeckfonden finansierer hvert Visiting Professorship med max. DKK 750.000,-

Opholdet i Danmark skal have en varighed på 2-6 måneder. Der ydes ikke støtte til op-
hold af kortere eller længere varighed. 

Stipendierne kan søges af sundhedsvidenskabelige forskningsledere på danske univer-
siteter og universitetshospitaler indenfor forskningsområder, der er omfattet af fondens 
uddelingsstrategi for sundhedsvidenskab, som kan læses på www.lundbeckfonden.dk    

Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for gæsteprofessorens videnskabelige 
kvalifikationer, herunder C.V. og publikationsliste, forskningsplan for opholdet i Danmark, 
budget samt motivering af hvordan den pågældende forsker kan bidrage til at styrke 
forskningen på den ansøgende institution/afdeling. 

Ansøgningen, som skal udfærdiges af en forskningsleder på den modtagende institution/
afdeling, indsendes på fondens elektroniske ansøgningsskema for Visiting Professorships, 
som findes på www.lundbeckfonden.dk 

Der kan forventes svar på ansøgningen indenfor 3-4 uger.

Eventuelle spørgsmål kan sendes til: mail@lundbeckfonden.dk

Lundbeckfonden er en erhvervsdrivende fond med betydelige aktieposter i de to børsnoterede 
selskaber H. Lundbeck A/S og ALK-Abelló A/S samt Falck A/S. Afkastet af fondens formue anvendes 
bl.a. til støtte af forskning overvejende indenfor sundhedsvidenskab, men også til biologisk orienteret 
naturvidenskabelig forskning samt fysik og kemi. Fonden uddeler årligt ca. 400 mio. kr.

Danske sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer kan 
i 2011 søge om støtte til at tiltrække udenlandske gæste-
forskere på professorniveau til Danmark i op til ½ år. 

LUNDBECKFONDENS VISITING 
PROFESSORSHIPS TIL SUNDHEDS-
VIDENSKAB 2011

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

Lundbeckfonden vil igen i 2011 uddele en pris til en yngre forsker under 40 år, der har 
præsteret fremragende forskning i Danmark inden for sundheds- eller naturvidenskab-
erne. Prisen er en personlig hæderspris på 300.000 kr.

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

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

Indstillinger bedes indsendt via fondens elektroniske ansøgningssystem, som findes på 
www.lundbeckfonden.dk og skal være Lundbeckfonden i hænde senest den 15. juni 2011. 
Tidligere indstillede kandidater kan genindstilles under forudsætning af, at de fortsat 
opfylder kriterierne.

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

Lundbeckfonden er en erhvervsdrivende fond med betydelige aktieposter i de to børsnoterede 
selskaber H. Lundbeck A/S og ALK-Abelló A/S samt i Falck A/S. Afkastet af fondens formue anvendes 
bl.a. til støtte af forskning overvejende indenfor sundhedsvidenskab, men også til biologisk orienteret 
naturvidenskabelig forskning samt fysik og kemi. Fonden uddeler årligt ca. 400 mio. kr.

INDKALDELSE AF FORSLAG TIL 

KANDIDATER TIL LUNDBECKFONDENS 
FORSKERPRIS FOR YNGRE FORSKERE 
OG TALENTPRISER 2011

kUNSTFoRENING

Af Gry Bartroff Gaihede

August Krogh Instituttets 
kantine lægger hvide mur-
stensvægge til generalfor-
samling i Kunstforeningen 
ZooM. For medlemmerne 
er det årets højdepunkt, for 
denne dag i april udloddes 
de kunstværker, som besty-
relsen har købt for kontin-
gentkronerne i årets løb ved 
lodtrækning. 

Godt halvdelen af for-
eningens 211 medlemmer 
finder vej til eftermiddagens 
arrangement, der foruden 
lodtrækning, formandsbe-
retning og bestyrelsesvalg 
omfatter et glas vin og en 
tallerken chili con carne.     

Humøret er højt, da 
kunstfolket kommer. Alle 
skal hen og vurdere de 43 
kunstværker i årets lodtræk-
ning, der måske kan blive 
deres, tæt på. De summer, 
udveksler favoritter og ned-
kradser prioriterede lister 
på papir. 

»Sidste år vandt jeg sørme 
en Kvium,« siger en storsmi-
lende Kari Steffensen, der 

kUNSTFoRENINGEN Zoom

Personaleforeningen arbejder for at fremme interessen for 

kunst og kunsthåndværk og drives uden tilskud af frivillige, 

der brænder for sagen. 

ZooM tilbyder sine medlemmer museumsomvisninger og 

galleribesøg i hele landet, og kontingentet er en flad halv-

tredser om måneden, der trækkes over lønnen.

Foreningens bestyrelse har sat gang i en hvervekampagne, 

for medlemstallet daler. En del melder sig ud, når de når 

pensionsalderen, og foreningen har mistet mange medlem-

mer under de seneste par fyringsrunder. 

Man kan spotte foreningens kampagneplakater rundt 

omkring på campus. Klassiske kunstværker som fx ’Pige 

med perleørering’ eller Warhols Marilyn Monroe har fået en 

grafisk overhaling til formålet. Plakaterne er blevet til efter 

en idekonkurrence blandt medlemmerne.  

læS mERE om Zoom PÅ 
KUnet/bagsiden/Personaleforeninger

Personaleforeningen ZooM 
bringer folket ud til kunsten 
og kunsten hjem til folket
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tager telefoner i omstillin-
gen ved CSS. 

Et modent, kvindeligt 
segment
Her er flest damer i det 
modne segment. Mange 
briller, silketørklæder, sølv-
øreringe og fornuftige sko. 

»Det typiske ZooM-
medlem er en kvinde på 
50+, der arbejder med 
administration på KU. Max 
en femtedel af medlem-
merne er mænd,« fortæller 
bestyrelsesformand Mette 
Reimers.

Mette Reimers og Sue 
Dix, der er næstformand, 
har begge siddet i bestyrel-
sen i fem år. De sætter sig 
til en snak, da de har nettet 
frisuren efter støvregnens 
skader, og jeg spørger hvor-
for de gider lægge så mange 
kræfter i en ulønnet tjans. 

»Når man har en interesse 
for kunst, er det jo dejligt 
dels at se på kunst, dels at 
arrangere ting, der giver 
andre lejlighed til at opleve 
kunst. Og så har vi stor 
fornøjelse af at købe kunst, 
som medlemmerne kan 

FAKTA
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ikke normalt er åbne for of-
fentligheden. Også længere 
ekskursioner bliver det til, 
siger Sue Dix og fremhæver 
en heldagstur til Koldinghus 
med stop både på et kera-
mikmuseum og Trapholt 
undervejs. Foreningen får 
indimellem tilskud fra KU’s 
Almene Fond, så selv ture, 
der både kræver bus og 
færge, er billige for med-
lemmerne.

»Nogle af aktiviteterne får 
så stor tilslutning, at vi må 
gentage succesen. I år har 
besøg i Christian IIV’s Palæ, 
Det Jødiske Museum og til 

når vi har købt kunst, men 
det har ikke været så popu-
lært - vores medlemmer er 
forholdsvis konservative,« 
forklarer Mette Reimers.

Til gengæld er de entu-
siastiske, medlemmerne. 
Lodtrækningen foregår 
efter spisningen således, 
at det medlem, hvis navn 
trækkes op af hatten, får 
lov at komme op og pege 
på sit foretrukne værk og 
tage det med sig tilbage 
under armen. Navneoplæs-
ningen udløser ofte et ju-
belbrøl, og en af de heldige 
danser chassé med armene 

i vejret hele vejen langs 
bordet, hvor bestyrelsen er 
bænket.

Der er også ærgrelse. 
Over at de værker, man 
drømte om, langsomt defi-
lerer forbi under en andens 
arm. Og især over, at flere 
medlemmer, der ikke er 
mødt op, har udstyret en 
kollega med en fuldmagt til 
at kradse kunst ind på deres 
vegne. Det opfatter mange 
som usportsligt.

Især litografier af Asger 
Jorn og Cobramalerne 
finder hurtigt nye ejere, 
og to heldige medlemmer 

kulturoplevelser 
til røverpris
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vinde,« siger Mette Reimers, 
og Sue Dix istemmer, at det 
»allersjoveste er at få lov at 
shoppe kunst«.

De fortæller, at forenin-
gen bliver kontaktet af galle-
rier og kunstnere, der gerne 
vil sælge. Mange henvender 
sig for at udstille, men det er 
ikke muligt, for universitetet 
er ikke forsikret. Til gen-
gæld får man som forening 
ofte kunsten til en fordelag-
tig pris.

Foreningen arrange-
rer 12-15 ture om året til 
danske museer, gallerier 
og kulturinstitutioner, der 

Christiansborg krævet en re-
prise,« siger Mette Reimers, 
og tilføjer, at bestyrelsen 
også gerne tager imod for-
slag fra medlemmerne.  

kunst med hjem 
i lommen
Litografier, akrylmalerier 
og indiansk tekstilkunst på 
væggen lyser godt op i den 
store, hvide kantine. Det er 
ikke vild, formeksperimen-
terende kunst, og man må 
kigge forgæves efter foto-
kunst eller collager.

»Nogle gange har vi be-
væget os ud i nogle hjørner, 

har en lille glat, stornæset 
stenskulptur med hjem i 
lommen. Og bestyrelsen 
kan glæde sig over at et 
forslag om at dens med-
lemmer ikke kan deltage 
i lodtrækningen, er faldet 
ved afstemning, for seks af 
syv bestyrelsesmedlemmer 
har denne aften kunst med 
hjem til egne stuer. Det kan 
man ændre ved, hvis man 
melder sig ind i ZooM.

gbg@adm.ku.dk

kUNSTElSkERE – Medlemmer 

af personaleforeningen ZooM 

vurderer den kunst, bestyrelsen 

har investeret i på deres vegne.

annette Vester
Informationsspecialist, 

Institut for Psykologi

Medlem i syv-otte år. 

»Man får meget for sit kontingent, fordi foreningen 

får tilskud til arrangementer fra fonde. Jeg har bl.a. 

være på heldagstur til Bornholms Kunstmuseum. 

I år er præmierne rigtig gode, for kunsten er mere 

abstrakt end tidligere. Jeg har været heldig to gange 

at vinde kunst, som jeg er meget glad for.« 

jørgen olsen
Bogholder, 

Fællesadministrationen

Medlem i fem år.

 »Jeg meldte mig ind lige da jeg blev ansat på KU. 

Der var også en kunstforening på mit tidligere ar-

bejde. Det er svært at få tid til at deltage i de mange 

spændende ture, men prisen kan ikke afskrække 

nogen, og kunstlotteriet er jo en stor fordel. For tre 

år siden vandt jeg et rigtigt godt billede.«

Ulla agerbæk
Pensionist, tidl. 

Centralbiblioteket 

på Tandlægeskolen

»Jeg har været medlem i Gud ved hvor mange år. 

Femten, måske. Jeg har været på mange ture med 

ZooM og set et hav af gode udstillinger. Jeg har 

vundet tre værker ved lodtrækningerne, og jeg nyder 

mine gevinster dagligt.«

lisbeth Haukrogh
Bioanalytiker, 

Biologisk Institut

Medlem i 15 år. 

»Der er mange medlemsfordele. Man får en god 

orientering om hvad der rører sig i kunsten, og jeg 

deltager � ere gange om året i foreningens gratis, 

guidede museumsture. Og så har jeg vundet to 

kunstværker i lotteriet.«
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KUMMEnTAr

STUDEnTErKOMMMEnTAr

Ea Busch-Petersen, formand, 

og Bjarke lindemann jepsen 

næstformand, Studenterrådet 

ved KU.

Hvem spiser 
humaniora?

Tør kU satse på  
inddragende ledelse?

Rektor Ralf Hemmingsen

HUm-kRISE

Det amerikanske universitet Stanford er 
især kendt for sin placering i internationale 
rankings og forbindelsen med Silicon Valley. 
Mindre kendt er det måske, at humaniora er 
en vigtig del af dette teknisk orienterede uni-
versitet. Alle førsteårsstuderende skal følge 
faget Introduction to the Humanities. Her 
læses alt fra Platon til Diderot som introduk-
tion til den kritiske tænkning, som universi-
tetsstudier bygger på. Uanset fagretning. 

Når et førende universitet gør humaniora 
obligatorisk, skulle man tro, at fagets succes 
var sikret. Det skulle man også, når man ser 
på det danske arbejdsmarked. I en tid med 
dårlige konjunkturer og et stigende antal 
færdiguddannede, falder ledigheden blandt 
humanioras kandidater ifølge tal fra Akade-
mikernes Centralorganisation. Virksomhe-
derne ser humanisternes talent for blandt 
andet at udvikle brugervenlig teknologi, 
skabe bedre arbejdsprocesser, sikre kultur-
arven og udvikle oplevelsesøkonomien.

Alligevel tales der på KU om et humaniora 
i krise. Studerende på Det Humanistiske Fa-
kultet (HUM) oplever, at de ikke får den un-
dervisning, som de, helt rimeligt, forventer. 
Det er alvorligt. Trods variationer, hvor nogle 
fag har en struktur, der ikke afhænger af an-
tal timer i et undervisningslokale, så er der en 
nedre grænse, hvis kvaliteten skal fastholdes. 

Forbedringer udhules af besparelser
Spørger man politikerne, har de givet milde 
gaver til humaniora. Blandt andet i form af 

et løft i taxametertilskuddet på 5.000 kro-
ner. Men samtidig kræver Finansministeriet 
en årlig besparelse på to procent af bevillin-
gerne; dette ’spiser’ løftet. 

Humaniora har samlet set økonomiske 
forhold, som er væsentligt ringere end i 
lande, vi normalt sammenligner os med. 
I Sverige er taxameteret eksempelvis om-
kring 5.000 kroner højere end det forhøjede 
danske taxameter, som endda udløber i 
2012. 

Nogle har sagt, at de ekstra penge til 
humaniora spises af administration. Sand-
heden er, at administrationen på HUM 
alene i år skæres med ti procent, men at 
samfundets store behov for flere ph.d.er og 
indsatsen for at højne kvaliteten af under-
visningen ved at ansætte flere professorer, 
har kostet en hel del. 

At de økonomiske udfordringer har en 
logisk og rimelig forklaring, ændrer dog 
ikke ved, at vi må og skal rette op på forhol-
dene. Derfor har vi også sat gang i en række 
initiativer. 

Igangværende initiativer
En undersøgelse skal afdække, hvad de 
studerende bliver sat til, når de ikke har un-
dervisning. Er deres tid godt planlagt med 
læsegrupper, vejledning og deltagelse i et 
fagligt studiemiljø? Sker der en faglig ud-
vikling i mellemtimerne? Hvis ikke, har vi et 
kæmpe problem; hvis der gør, kan vi måske 
gøre det endnu bedre. 

HUM arbejder lige nu med en plan, der 
skal genindføre 14 ugers-semesteret, og 

med at undersøge muligheden for mini-
mumskrav for undervisningstimer per uge. 
Et nyt ’Fakultetets Uddannelsesstrategiske 
Råd’ (FUR), skal skabe kriterier for god 
uddannelse ud fra parametre som faglig 
kvalitet, sund økonomi og studiemiljø. Den 
nye studieordningsreform på HUM vil skabe 
mindre administration. 

Vi analyserer også lige nu finansieringen 
af de vigtige sprog- og kulturfag, som har 
relativt lille optag. Og endelig bliver uddan-
nelse en væsentlig del af den kommende 
samlede strategi for KU, som vi lige nu dis-
kuterer. 

Humanioras nødvendighed
Uden humaniora får vi ikke en flerdimen-
sional forståelse af en globaliseret verden 
med dens mangfoldighed af kulturer. Og vi 
kan ikke forstå, hvordan vi hører hjemme i 
vores eget samfund. Derfor skal vi kæmpe 
for humaniora. 

Indadtil ved at gøre humaniora bedre 
inden for de snævre rammer, vi nu engang 
har. Det er ikke let. Det kommer til at tage 
tid. Og det kan ikke gøres til alles tilfreds-
fred. Men vi gør det. 

Vi skal også handle udadtil ved over for 
politikere og offentligheden at insistere 
på at forklare humanioras nødvendighed 
for samfundet og dermed argumentere for 
bedre rammevilkår for uddannelserne og 
for den forskningsbase, de hviler på. 

At Stanford mener det med humaniora 
alvorligt, indikerer deres uofficielle motto, 
en sentens hentet fra den tyske 1500-tals-
humanist Ulrich Von Hutten: Die Luft der 
Freiheit Weht. På KU skal vi intensivere 
bestræbelserne på at puste mere luft under 
vingerne på vores humaniora-studerende. 

akTIVE STUdERENdE

Hvad var Københavns Universitet uden ak-
tive studerende? Studerende, der forbedrer 
studierne i studienævnene, skaber inklude-
rende studiemiljøer med caféer og revyer, 
giver nye studerende en tryk studiestart el-
ler skaber sammenhold på tværs af årgange 
og fag med hyggelige fredagsbarer eller 
studieture?

De mange studenterdrevne projekter og 
gejsten blandt studerende, der prioriterer at 
gøre en forskel for deres medstuderende, er 
ganske enkelt det mest fantastiske ved KU. 
Vi vil rent faktisk gå så langt som at hævde, 
at de tusindvis af gratis timer, der lægges af 
aktive studerende, gør hele forskellen. For 
studielivet, fastholdelsen og ikke mindst 
frafaldsprocenten.

Derfor – og netop derfor – er det fuld-
stændig vanvittigt, at vi gang på gang skal 
høre om fakulteter, der lukker studenterlo-
kaler, skærer i den yderst begrænsede støtte 
til studentersociale aktiviteter eller ændrer 

i studiestarten – uden at inddrage de aktive 
studerende! 

Rustur afskaffet på Nat
Senest har prodekanen for uddannelse på 
Det Naturvidenskabelige Fakultet (NAT) 
valgt at afskaffe den velkendte og populære 
rustur til fordel for flere introducerende fore-
drag og en kortere ’studiestartsweekend’. 

I Studenterrådet mener vi bestemt, at 
man skal arbejde på at udvikle studiestarten 
på KU, og vi arbejder fortsat for, at alkohol 
fylder mindre på rusturen, og at faglige og 
sociale elementer i studiestarten integreres 
bedre. Men den dialog skal tages med de 
frivillige studerende, og man skal lytte til 
deres input, inden man i nattens mulm og 
mørke afskaffer rusturen i dens nuværende 
form.

Rusforløbet på NAT løftes af over 300 
frivillige tutorer. Når man ændrer så grund-
læggende i et koncept båret af frivillighed – 
uden at inddrage de studerende, der lægger 
den frivillige arbejdskraft – er det ikke alene 

en dumpningsgrund i frivilligledelse. Det er 
også helt og aldeles hjerneløst set i det store 
perspektiv.

Sammenhold hindrer frafald
Det er sammenholdet blandt de studerende 
og de sociale elementer i studiet, der er det 
mest finmaskede net til at undgå, at stu-
derende falder fra uddannelse. Det er med 
andre ord super vigtigt, at man sikrer et 
godt sammenhold – og her er de aktive stu-
derende ganske enkelt uundværlige. 

Når studerende lægger gratis arbejde for 
at skabe et godt studiemiljø og nogle gode 
uddannelser, så skylder man dem  indfly-
delse på de projekter. Om det er fordi fakul-
teternes ledelser ikke vil eller ikke kan finde 
ud af at inddrage de aktive studerende, står 
hen i det uvisse. 

Handler det om det første, er det en ind-
stilling, der skader universitetet. Handler 
det om manglende kompetencer i frivillig 
ledelse, står vi gerne til rådighed med kur-
ser og vejledning i Studenterrådet.
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knud Haugmark

Tyskstuderende, 8. semester

KrOnIK

”Man vælger at sænke  
kvaliteten for at sikre taxa-
meterpengene, men kører med 
sikker hånd studierne i sænk.” 

Undskyld, men jeg 
læser altså tysk

Læs tysk og lær engelsk. Universitetet nøjes med at levere en sekundavare for 
taxameterpengene og lemper de studerende igennem tyskstudiet ved hjælp af en 
grinagtig tegneserieeksamen og grundlitteratur på engelsk og dansk. de studerende 
opdager ikke, at de bliver taget i røven, og at deres eksamen er nærmest værdiløs. 

Se et af flere eksempler fra studieordningen 
(mine fremhævelser): 

»Eksaminanden opgiver 800-1200 nor-
malsider (...). Pensum består af tekster på 
dansk og engelsk. Enkelte tekster på andre 
europæiske sprog kan medtages. De forsy-
nes i så fald med en dansk eller en engelsk 
oversættelse.« (Side 20)

Læreren på tyskstudiets profil ’Europæisk 
Kulturhistorie’ er altså ikke i stand til at læse 
tyske tekster! 

Hvabehar?

Nemme eksaminer
Den tilbageværende smule egentlig tyskun-
dervisning er nemt overstået, for eksami-
nerne er gjort så nemme, at universitetets 
tilskud ikke kommer i fare. For eksempel er 
de ’svære’ fag, som fri skriftlig fremstilling 
såvel på BA- som på MA-delen fortyndet, så 
prøven omfatter flere fag, hvoraf fri skriftlig 
fremstilling kun udgør en mindre del. 

Som BA skal man blot aflevere et par frie 
opgaver, og hokus pokus, så gælder karak-
teren for oversættelse også for fri skriftlig 
fremstilling. Oversættelseseksamen er en 24 
timers prøve, som man laver hjemme med 
alle hjælpemidler, inklusive stave- og gram-
matikkontrol, ekspertkorrektur og så videre. 

På MA-delen vejer indholdet i teksten i 
den frie opgave lige så tungt som ortogra-
fien. Hvis man altså skriver noget fornuftigt, 
består man, selvom sproget er elendigt. 

Efter at 24-timers prøven på BA delen 
erstattede den tidligere tre timers prøve 
under tilsyn faldt dumpeprocenten fra 33 til 
9. Det skæpper godt i instituttets kasse. Men 
gavner det anseelsen af eksamen, at enhver 
faktisk kan gå ind fra gaden og bestå?

Ren sekundavare
Universitetet nøjes med at levere en sekun-
davare og lemper de studerende igennem 
ved hjælp af en grinagtig tegneserieeksa-
men. Instituttet hæver taxameterpengene 
og bevarer diverse ansættelser. 

Enten hopper de studerende på en slags 
gensidig overenskomst om, at de får deres 
eksamen næsten forærende og til gengæld 
holder gode miner til slet spil. Eller også er 
de for fulde og skæve til at opdage, at de 
bliver taget i røven. For deres eksamen er 
nærmest værdiløs. 

Blandt underviserne har alle germanister, 
som har haft muligheden, søgt andre græs-

gange, så instituttet er befolket med fagfolk 
fra litteraturvidenskab, historie og dansk... 
Og eneste fastansatte germanist flytter papi-
rer og render til møder med den hær af dyre 
administratorer, som har indtaget en hel fløj 
på instituttet. 

Reklamekampagner og ombygninger slu-
ger millioner, men der er ikke råd til, at de 
studerende kan få deres opgaver rettet. Ja, 
den splinternye kantine på nye KUA, som 
fungerede udmærket, skulle sidste år plud-
selig ombygges, så der blev plads til en VIP-
lounge med hvide duge og lækre møbler. 
Det hjælper fedt på den faglige standard.

Behøver jeg at nævne, at fagudbuddet 
næsten ikke afspejler ny forskning, men 
består af tredjegangsafkog af tidligere fore-
læsningsrækker?

Send ledelsen hjem
Instituttet har tydeligvis et ledelsesproblem, 
når det ikke er muligt at fastholde kvalifice-
rede undervisere og forskere. Man vælger at 
sænke kvaliteten for at sikre taxameterpen-
gene, men kører med sikker hånd studierne 
i sænk. 

Mit råd vil være: Skær ned på administra-
tionen, byggebudgetterne og de hjernedøde 
reklamekampagner. Styrk fagligheden og 
stil entydige krav til både undervisere og 
studerende. Samarbejd med lærerkræfter 
fra tyske nabouniversiteter i Rostock, Ham-
borg og Bremen. 

Spar på ’strategiplaner’, ’studieordnings-
reformer’ og andet plidder-pladder-new-
speak. Og send den ledelse hjem, som skan-
daløst ikke har kunnet sikre Europas største 
sprog et levende fagligt miljø på Danmarks 
største universitet.

TYSk

Af Knud Haugmark

Sprechen Sie Deutsch? Du ved, det mest ud-
bredte sprog i Europa med de fire kasus og 
et helvede af endelser på ordene. Jeg speci-
ficerer det her, for på tyskstudiet er faget nu 
defineret så bredt, at det mister sin mening. 

Lad i denne omgang ligge, at ud af de fem 
år på studiet er de studerende henvist til 
studier i andre fag i et helt år. Det kaldes ’til-
valg’, men indebærer altså tvungent fravalg 
af tysk. I de resterende semestre kunne man 
i det mindste forvente, at studiet drejede 
sig om tysk sprog, kultur og historie. Men 
sådan er det slet ikke. 

Jeg kan få min mastergrad i tysk ved at 
læse ’Kulturjournalistik’ eller ’Genrekonven-
tioner og oversættelse’ på dansk eller min-
sandten Western Ideas and the American 
Intellectual Tradition på engelsk. 

Det handler om amerikanske præsidenter, 
og – bevares - mange af dem har da tysk 
udvandrerblod i årerne. Herbert Huber, 
Dwight Eisenhauer eller Richard Melhau-
sen Nixon er mindst så tyske som hotdogs 
og hamburges. Ligesom emnet ’War and 
Memory in the 20th Century’ jo nok også 

handler om Tyskland, for de er altid med, 
når kanonerne tordner. Al litteratur er på 
engelsk.

’Profiler’ uden tysk indhold
For at dække over, at man har fjernet det 
tyske indhold på studiet, har man nemlig 
indført nogle tværfaglige såkaldte ’profiler’. 
Hvis en tyskstuderende vælger sådan en 
fætter, ja så er det tyske ikke bare fravæ-
rende, det er sågar uønsket. 
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clearing up 
the student 
housing chaos
Housing co-ordinators meet up to share dreams of 
campuses, dorms, and one-click sign-up procedures

HoUSING SQUEEZE 1
By Mike Young

Right now, between one 
and two thousand exchange 
students are filling out 
forms and planning their 
stay in Copenhagen for the 
fall semester.

At the same time, univer-
sity housing co-ordinators 
and administrators are using 
the calm before the next 
hard gust of international 
students hits the city to try 
to think outside their box.

And the stakes are high, 
claims the Danish Agency 
for International Education, 
which organised a recent 
conference on international 
student housing. The best 
students compare university 
services, including campu-
ses, when choosing where 
to study, and Copenhagen 
doesn’t necessarily come 
out on top.

But the housing problem 
can be worse for internatio-
nal students, who come to 
Copenhagen for one or two 
semesters. As more students 
come in September than in 
January, the University can 
either not reserve a dorm 
room to all students in 
September, or be forced to 
uphold empty dorm rooms 
in the less popular spring 
semester.

There are no easy soluti-
ons, and in practice a large 
proportion of incoming stu-
dents find private flats and 
rooms in the end.

aarhus has 
centralised office
But maybe Copenhagen 
should do more.

The second largest Danish 
city, Aarhus, has a centra-
lised housing co-ordination 
unit with one website, one 
list, and a widely 

proclaimed housing gua-
rantee. The director of this 
unit Per Juulsen thinks that 

Copenhagen has something 
to learn.

»Seen from the student 
applicant’s perspective, the 

the Aarhus model: A cen-
tralised dorm co-ordination 
office for all Copenhagen 
institutions would not solve 
the problem of the August/
September bottleneck, she 
reckons.

»Even with one office it 
won’t be able to find hou-
sing for everyone,« she 
says, and points out that the 
Aarhus’ guarantee for new 
students also entails long 
waiting lists, and bad 
leasing conditions for stu-
dents such as having to ac-
cept and pay for rooms long 
before needing them.

Eva Petersen points 
instead to the need for more 
flexible city housing regula-
tions: »The rules may state, 
for example, that the rooms 
have to be given a new coat 
of paint every time someone 
moves out. For rooms with 
students moving out after 
five months, this is just not 
practical,« she says.

Having the University of 
Copenhagen build its own 
dorms is no solution: A new 
2010 campus law allows 

Limits of privacy hard to defi  ne 
in private apartments

Renting a room 
turned into 
something 
awkward

»Housing is widely ex-
pected to be part of the 
package when students 
decide to study abroad. And 
the better the students, the 
higher their expectations 
are,« the agency wrote in 
their invitation to the con-
ference.

September bottleneck
Copenhagen housing co-or-
dinators need no reminder 
as to what some internatio-
nal students’ expect.

The traffic jam of stu-
dents in September is much 
bigger than the number of 
dormitory rooms availa-
ble. As reported in several 
articles in the University 
Post, this leads to student 
frustration.

The fundamental pro-
blem is the lack of housing 
at student-friendly prices 
for all students, Internatio-
nal or Danish.

market for student housing 
is confusing,« he says. 

Copenhagen has several 
separate dorm waiting lists 
and dorm-coordination 
offices. This means that 
‘problem’ tenants, such as 
internationals who are in 
Copenhagen for a short stay, 
find it harder to get into 
dorms who don’t have a bi-
lateral agreement with their 
university, he explains.

»A central sorting mecha-
nism would be an advanta-
ge to international students, 
who otherwise tend to be 
assembled in a number of 
specific dorms,« says Per 
Juulsen.

Nutty city rules
The University of Copen-
hagen reserves places for 
internationals at a number 
of dorms, but is not able 
to reserve a number that is 
equal to the total intake of 
incoming students.

Eva Petersen, who is hou-
sing co-ordinator at the 
University of Copenhagen, 
is not overly impressed with 

”Rooms have to be given a new 
coat of paint every time some-
one moves out. For students 
moving out after fi ve months, 
this is just not practical.”

Eva Petersen, housing co-ordinator
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Room RUmINaTING

With every wave of new interna-

tional students, there is always 

the risk that some will not have a 

roof over their heads. 

Exchange students (non-Nordic)

If you are an exchange student at the University of Copenha-

gen, the International office will provide housing for you. This 

could be a room in a residence hall / dorm, or in a shared flat or 

private home where the landlord/landlady usually lives as well. 

Guest, full degree students, Nordic students  

and Phd students

If you are a guest, full degree, student from another Nordic 

country, or Phd student, you are not offered housing via the 

International office, but must find housing on your own. The 

exception to this is the Faculty of Life Sciences which provi-

des housing to all international students.

Not offered housing, then what?

Students who are here for two semesters can apply directly 

to the two main dorm organisations at kollegierneskontor.dk 

and ciu.dk. 

SEE THE INTERNaTIoNal oFFIcE’S HoUSING 
SITE HERE: 

http://studies.ku.dk/housing/

RoomS IN coPENHaGEN

HoUSING SQUEEZE 2

By Patricia Trincado

With a shortage of rooms in dormitories 
and flats expensive, one solution is to rent a 
room in someone else’s apartment. 

In this case, you live with your landlord or 
landlady and share a kitchen and bathroom. 
However, living with a landlord may not be 
as easy as it seems, as two international stu-
dents found out.

They both had unpleasant experiences 
living under the same roof as their landlords 
in Copenhagen. A matter of cultural diffe-
rences? Judge for yourself.

First night, first rules
Halley Robertson, from Australia, lived for 
one semester in a rented room at an apart-
ment facing the Kongens Nytorv square. 
Her landlady was a 50-year old widow 
whose rules were made clear from the first 
night.

Halley was not allowed to keep any  
personal possessions in the bathroom. If 
she accidentally left her shampoo bottle, 
she would later find it on the floor outside 
her room. She was not allowed to use the 
washing machine, but was forced to use the 
laundromat one kilometre away.

The rules kept on coming: Guests were 
permitted in the apartment, only if they 
were very quick and quiet in the bathroom, 
and they could only be in Halley’s room.
»I remember my landlady shouting at me 
for bringing my friend into the kitchen to 

make a cup of tea,« Halley says, »I found it 
very rude.«

Stay invisible
Halley soon came to understand that there 
were other non-specified rules. She was not 
to be in the same room at the same time as 
her landlady.

»It was expected that I was invisible and 
she would not even say good morning or 
hello unless prompted,« explains Robertson.

Things came to a head as the warm  
weather approached and the landlady’s sun-
bathing season approached. Unfortunately, 
for the Australian student, the best sunlight 
was right next to the kitchen window.

»I recall one Saturday afternoon walking 
to the kitchen to grab some food and get-
ting yelled at to leave as she was sunbathing 
there,« Halley recalls.

a bit too nice
While some landlords prefer you to just go 
away, others are quite the opposite.
Berta Larre, from Spain, arrived in Copen-

hagen a few months ago. Her landlord 
was very nice, in fact, he was too nice.

At first she didn’t find it strange that he 
on the first day invited her into his room 
to watch a film with his nine-year-old 
child. However, he slowly started to  
behave in a peculiar manner.

»He showed me a pair of sexy silk  
women’s underwear and said he loved 
this kind of clothing,« Berta explains.

The worst part came when Larre told 
him about her father’s profession: gyna-
ecologist. His answer? »He said he really 
would have liked to be a gynaecologist 
to see women’s ...« she recalls, still hor-
rified.

can’t stay one more day
This was enough for her to know that it 
was not a place she wanted to stay for 
one more day.

Berta now shares an apartment with an 
Italian student.

Uni-avis@adm.ku.dk

Too mUcH INFo

For Berta, the conversation 

with her landlord went too far

universities to house inter-
national researchers and 
students, but only under 
restrictive investment limits 
via a foundation, making it 
impractical.

copenhagen campus 
project
As university housing stake-
holders scratch their heads, 
a privately funded initiative 
hopes to solve some of the 
problems by 2015.

The ambitious DKK 2bn 
Copenhagen Campus pro-
ject (see also overleaf) plans 
in its first phase to house 
1,100 students and 400 
researchers in an architec-
turally innovative project 
at the vacated Carlsberg 
brewery. It will include hou-
sing, cafés, sports facilities, 
kindergarten, church,  
mosque and a one-stop-
shop to help internationals 
with the paperwork invol-
ved in moving to Denmark. 

The hope is that it will 
help keep internationals in 
Denmark, improve integra-
tion with Danes, and ulti-
mately help solve a future 
need for qualified labour 
power in the country.

Charlotte Mark of the Mi-
crosoft Development Cen-
ter, one of several corporate 
sponsors, introduced the 
project by explaining that 
Denmark is »losing the war 
for talent«.

Danish companies are not 
good at integrating inter-
nationals, and the Danish 
community is not good at 

Need to do  
more with less
Meanwhile, University of 
Copenhagen housing co-or-
dinators take a deep breath 
and brace themselves for 
August and September.

Last autumn, well over 
one thousand international 
students came in Septem-
ber. This year, housing 
co-ordinators expect to be 
able to get dorm places for 
half of this number, and put 
the rest of the applicants 
on lists for private flats and 
rooms.

Only one thing is absolu-
tely certain. As the green  
leaves in Copenhagen’s 
parks turn red, students ex-
pect a roof over their heads.

miy@adm.ku.dk

keeping them once they are 
here.

»International students 
come at the best time, 
maybe they don’t have fami-
lies, maybe they don’t have 
a love in their life yet. We 
need a comprehensive solu-
tion to retain these talented 
young people,« she said.

The new campus initia-
tive is designed to be this 
comprehensive solution. 

And it is on track, ac-
cording to Annette Galskjøt 
of ThinkTankTalent which 
is heading the project. She 
explained to the conference 
that »we are meeting key 
stakeholders, and that we 
will be closer to knowing 
how much funding is forth-
coming by the end of May.«
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Anthropologist wonders whether a proposed development 
at Carlsberg for international students can live up to its 
large-scale expectations

HoUSING SQUEEZE 3

By Afton Halloran

A Copenhagen Campus 
development plan (see 
previous page, and fact 
box right) is certainly am-
bitious, according to Mads 
Engholm, an anthropologist 
and consultant for the Da-
nish Student Union (DSF).

Housing over 1,000 
people in one place is one 
immense undertaking, but 
getting them to interact, 
integrate and contribute? 
This is another issue. 

The project is needed to 
solve the widespread  
Copenhagen housing issue, 
Engholm thinks, but it also 
needs some serious thought 
in order to be socially  
sustainable.

As a large scale social  
experiment, the Copen-
hagen Campus can work, 
according to Engholm. But 
only under certain conditi-
ons. He fears that natural 
social interactions between 
students will be manipu-
lated and socially con-
structed for the long-term 
goal of integrating foreign 
students with Danes.

Small-scale initiatives 
important
A project like this has not 
been tried on this scale in 
Denmark before, and Eng-
holm notes that creating a 

sense of place at all levels is 
important. 

»The large-scale people 
and the small-scale people 
often fail to speak with one 
another. Dialogue is needed 
to ensure that local daily 
life is valued just as highly 
as the greater idea of social 
integration,« he reflects.

Having Danes move in, 
with the explicit purpose of 
living in an international 
campus, may be the sticky 
point.

»I don’t think some Da-
nish students give a damn, 
they are just thinking: how 
does this benefit me? And 
what do I get out of it?«

If the project does not 
focus on day-to-day inter-
actions between students 
on a small scale, like within 
shared kitchens, it will be a 
complete failure. And this 
would set a bad precedent 
for future like-minded pro-
jects, Engholm fears.

Bridging the gap
There are many pragmatic 
measures that will ensure 
the project’s success. One 
recommendation that 
would have international 

SocIal ENGINEERING

Mads Engholm glances through 

a report he recently authored on 

the housing situation for danish 

students

UnIVErSITY POST

old kUa stripped bare
University Post took a look behind the 

long graffiti wall shielding off the naked, 

‘old KUA’, the former site of the Faculty of 

Humanities. See the eerie beauty we found 

behind the wall.

minister: Books will be sold  
or given away
In an awful PR move, the Faculty of Humani-

ties started sending hundreds of thousands 

of books off to the incinerator to make room 

for a new knowledge centre. After angry 

reactions, the Minister of Science has step-

ped in.

Students slave away for free  
at restaurants
International students are an easy prey for 

shady trial-periods at restaurants. When 

the University Post looked into one of these 

cases it started a ‘kitchen fire’.

campus catwalk goes global
As the University Post’s fashion series en-

ters its final round, our correspondents have 

started sending us photos from abroad. First 

off the mark: Students from Hong Kong and 

Seoul. Follow this space!

Tell us your story…
Ever ended up in Jutland on your way to 

university? Broke your arm falling off a chair 

in the cafeteria? Share your best, or worst, 

University of Copenhagen experience with 

us. And win a sparkling new iPad.

New research scandal,  
or personal vendetta…
Another Copenhagen scientist is now 

accused of fraud by a Scottish physiology 

professor in a case that is partially linked to 

the Penkowa complex. Research scandal or 

smear campaign?

comment: Better to pay  
for your education
danish Sara Sjölin, who studies at New York 

University, used to be sceptical about the 

high American tuition fees. Now she won-

ders if the American system is better than 

the danish one.

REad THE FUll aRTIclES, 
commENTS aNd THE RESPoNSES 
To THEm oN

Universitypost.dk

campus project  
needs the small 
success stories

coPENHaGEN 
camPUS

The projected Copenhagen 

Campus will, in its first phase, 

house 1,100 students and 400 

researchers. 

If it goes through, it will be in the 

old Carlsberg brewery area and 

include housing, cafés, sports 

facilities, kindergarten, church, 

mosque and shops.

It will cost dKK 2 billion, privately 

funded from danish foundations 

and strongly branded danish 

companies. The campus would 

be run as a self-regulating fou-

ndation.

The University of Copenhagen 

has contributed dKK 50,000 to a 

preliminary study.

and Danish students inter-
acting is through volunteer 
organizations like student 
societies for music, sports 
and development work as a 
place of gathering, network-
ing and meeting. According 
to him, the project should 
do this by housing the or-
ganisations in the campus 
itself.

»It is important that de-
velopers think of how they 
can involve civil society in 
development. And, input is 
needed to make sure that 
everyone is involved in set-
ting up the possibilities,« he 
states.

The project’s legitimacy 
among Danes outside the 
campus is also an issue.

»Danes need to feel that 
the foreign students are an 
extra bonus to Danish so-
ciety. If everyone is forced 
to live together and inte-
grate, what’s the point?« he 
comments.

»Some might not want to 
integrate. It needs to be rea-
lized that it is not an easy 
task.«

afton.halloran@adm.ku.dk 
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www.bibob.dk

UDSIGT TIL 
   BILLIGE PAKKER
       mED mASSER Af DATA

149,-
PR. MD.

5 timers fri tale
1 GB Data
Ingen opkaldsafgift

Fri BiBoB-til-BiBoB

Fri SMS

Fri MMS

10 timers fri tale
1 GB Data

20 timers fri tale
1 GB Data

199,-
PR. MD.

299,-
PR. MD.

ALLE PAKKER INDEHOLDER:

BiBoB-til-BiBoB · Fri SMS
Fri MMS · 1 GB Data 

Ingen opkaldsafgift

Fri BiBoB-til-BiBoB

Fri SMS

Fri MMS

Ingen opkaldsafgift

Fri BiBoB-til-BiBoB

Fri SMS

Fri MMS

149,-
PR. MD.

5 timers fri tale
1 GB Data
Ingen opkaldsafgift

Fri BiBoB-til-BiBoB

Fri SMS

Fri MMS

10 timers fri tale
1 GB Data

199,-
PR. MD.

Ingen opkaldsafgift

Fri BiBoB-til-BiBoB

Fri SMS

Fri MMS

149,-
PR. MD.

199,-
PR. MD.

1 GB DATA  FRI SMS  FRI MMS
INGEN OPKALDSAFGIFT  FRI BIBOB-TIL-BIBOB
  

Såfremt dataforbruget overstiges, nedsættes hastigheden til 64 Kbit. Overstiges det inkluderede taleforbrug, takseres du 1 øre pr. sekund. 
Oprettelse 30 kr.  Inklusiv 30 kr. taletid. første måned v/ BiBoB 5-timer er 179 kr. første måned v/ BiBoB 10-timer er 229 kr. 
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KAlEnDEr nAVnE
literature in the Expanded Field
KoNFERENCE - Med deltagelse af studerende, forskere og 

udenlandske digtere (Charles Bernstein, Christian Bök og  

Caroline Bergvall) 

Tid: 6-8/5

Sted: Nye KUA, Karen Blixensvej 1, lokale 21.5.54

Arr. Marianne Ping Huang & Tania Ørum, Institut for Kunst- og 

Kulturvidenskab

kenneth Burke’s attitude toward Rhetoric
FoREdRAG – Af Adjungeret Professor i Retorik Robert Ivie

Tid: 10/5 kl. 11.15–13.00

Sted: KUA, lokale 23.4.39

Arr.: Afdeling for Retorik – Institut for Medier, Erkendelse og 

Formidling

 

In silico methodologies in early drug 
discovery 
WoRKSHoPS – Medical Research Methodology. See the  

programme on www.bmi.ku.dk

Tid: 11/5 kl. 14.00-17.00

Sted: Benzon Auditorium, Faculty of Pharmaceutical Sciences

Arr.: Core Unit for Medical Research Methodology

odysseusmyten som identitetsfortælling  
i europæisk litteratur
FoREdRAG – Af Claudio Magris. På italiensk med simultan-

tolkning til dansk 

Tid: 11/5 kl. 14.30–16.30

Sted: ny KUA, Njalsgade 128, auditorium 23.0.49

Arr.: Institut for Engelsk, Germansk og Romansk & CEMES 

(Center for Moderne Europastudier), engerom.ku.dk/ 

kalender/magris1_2011/

Inflammation and metabolism 
KoNFERENCE - The 5th CIM Conference 

Tid: 12/5 kl. 9.00-15.45

Sted: Auditorium 2, Rigshospitalet

Arr.: Center for Inflammation og Metabolisme (CIM),  

Rigshospitalet, www.inflammation-metabolism.dk

Bibel og billedkunst. om Rembrandt  
som bibelfortolker
BILLEdFoREdRAG – Af Kasper Bro Larsen, lektor i  

Ny Testamente på Aarhus Universitet 

Tid: 12/5 kl. 14-16 

Sted: det Teologiske Fakultet, Aud. 1, Købmagergade 44 

Arr.: Center for Studiet af Bibelens Brug

European Politics of asylum
CESEM SEMINAR - With Phd student at CESEM Martin Lem-

berg-Pedersen and Rens van Munster (Senior researcher, dIIS)

Tid: 13/5 kl. 13.15-15.00

Sted: Gl. KUA, lokale 14.2.50

Arr.: www.cesem.ku.dk

In the EU risk has become a dominant way of governing mobi-

lity. Increasingly, freedom of movement in the EU does not 

just depend upon facilitating measures but also on the con-

stant monitoring, evaluation and management of forms of 

mobility identified as risks undermining the exercise of free-

dom in the EU. during the last decade in the EU business and 

border control have entered an ever closer relationship. Ser-

ving both nationalist demands of stepping up control and the 

security industry’s push for advanced technological solutions, 

European policy-makers increasingly adopt a full spectre do-

minance-approach to migrant mobility with vast humanitari-

an and democratic implications for both migrants and Europe. 

ESkE wIllERSlEV FÅR FoRSkNINGS-
kommUNIkaTIoNSPRISEN

Professor Eske willerslevs engagerende formidling 

af sine opsigtsvækkende dna-fund udløser viden-

skabsministerens Forskningskommunikationspris

Professor Eske Willerslev, leder af 

Grundforskningscentret GeoGenetik, 

har ændret vores opfattelse af forti-

den. Han har kortlagt indvandringen 

til Nordamerika, fundet 150.000 år 

gammel skov under den grønlandske 

indlandsis og påvist en halv million år 

gammelt liv i Sibiriens tundra. Ved at videreudvikle dna-

analyser har Willerslev gjort revolutionerende opdagelser 

inden for evolutionsbiologien på nyt såvel som på fortidigt 

materiale.

  39-årige Eske Willerslev er en verdensstjerne inden for 

den naturvidenskabelige forskning og blev for bare et par 

måneder siden tildelt årets store danske EliteForsk-pris 

for sin forskning. denne gang er det hans fine formidlings-

evner til at bringe opdagelserne ud til et bredt publikum, 

der udløser prisen på 100.000 kroner: 

  »Eske Willerslev formidler sine forskningsresultater på 

en klar og letforståelig måde, der kan forstås af alle uan-

set faglige forudsætninger. Han viser, hvorfor naturviden-

skabelig forskning er spændende og har betydning for os 

alle,« siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen om 

tildelingen.

TIlTRædElSER

Professor michael Gøtze
FoRVALTNINGSRET - Michael Gøtze 

er tiltrådt som professor i forvalt-

ningsret ved det Juridiske Fakultet. 

Michael Gøtzes forskning griber gene-

relt fat i substansen i borgerens ret-

tigheder over for stat og kommune. 

Professor marina  
Bergen jensen
KLIMATILPASNING – Marina Bergen 

Jensen er ansat som “Professor in 

design and Construction of Urban 

Landscapes adapted to climate 

change” på Skov & Landskab, LIFE - 

det Biovidenskabelige Fakultet.

 

BEVIllINGER

Professor dan Holmberg 
SKLERoSEFoRSKNING - Professor, 

ph.d. dan Holmberg, Institut for Vete-

rinær Sygdomsbiologi, det Bioviden-

skabelige Fakultet har fået 2,6 mio. 

kr. af Lundbeckfonden til det treårige 

forskningsprojekt ’Imaging cellular 

and molecular interactions in progressing autoimmune in-

flammation in EAE models of multiple sclerosis’.

Erik Simonsen
PSYKIATRIFoRSKNING - Erik Simon-

sen, der er forskningschef i Psykiatri-

en Region Sjælland og ekstern klinisk 

lektor på KU, har af Lundbeckfonden 

fået bevilget 2,5 millioner kroner til 

en undersøgelse af tidlig opsporing 

af unge med psykoser.

kristian Strømgaard
SYGdoMSFoRKNING - Projektet 

’Structure and function af the ionot-

ropic glutamate receptor ion channel 

af the molecular level’ har modtaget 

1,5 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Pro-

fessor Kristian Strømgaard, Institut 

for Medicinalkemi står i spidsen for projektet. 

claudio magris’ forfatterskab  
mellem essay og fortælling 
SEMINAR - Seminaret foregår på italiensk

Tid: 13/5 kl. 9.30-17.30

Sted: Ny KUA, Njalsgade 136, lokale 27.0.17

Arr.: Institut for Engelsk, Germansk og Romansk,  

http://engerom.ku.dk/kalender/magris2_2011/

Transfer of knowledge from  
alexandria to Toledo
WoRKSHoP - Free admission. Lunch registration before  

10th of May

Tid: 13/5 kl. 10-16

Sted: KUA, lokale 24.1.45

Arr.: ToRS, www.tors.ku.dk/kalender

Erindring, fremstilling og jesu ord
GÆSTEFoRELÆSNING – Af den canadiske forsker John S. 

Kloppenborg

Tid: 16/5 kl. 13.15-15.00 

Sted: det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46, Aud. 7

Arr.: Afdeling for Bibelsk Eksegese

coaching i sundhedsvæsnet 
FoREdRAG - Jette Ammentorp, forskningsleder ved Enhed  

for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus Lillebælt/SdU, har 

undersøgt om coaching kan optimere kommunikationen mel-

lem patienter og sundhedsprofessionelle

Tid: 16/5 kl. 16.00-17.30

Sted: IFI, Stor auditorium, Nørre Allé 53

Arr.: www.ifi.ku.dk/coaching

Indirect discrimination
CESEM SEMINAR - With Professor and CESEM co-director 

Kasper Lippert-Rasmussen, department of Political Science, 

University of Aarhus

Tid: 27/5 kl. 13.15-15.00

Sted: Gl. KUA, lokale 14.2.50

Arr.: www.cesem.ku.dk

Exome sequencing – towards  
individualised medicine 
WoRKSHoPS – Medical Research Methodology. See the  

programme on www.bmi.ku.dk

Tid: 31/5 kl. 14.00-17.00

Sted: Benzon Auditorium, Faculty of Pharmaceutical Sciences

Arr.: Core Unit for Medical Research Methodology

                     

arab journalists reflecting  
on their professional ethics 
LECTURE – By Noha Mellor, Reader in Media & Cultural  

Studies, Kingston University

Tid: 1/6 kl. 16.15-18.00

Sted: Alexandersalen Bispetorvet 1-3

Arr.: www.islam.ku.dk og dansk Journalistforbund

This lecture will look at the way 

Arab male and female journalists 

in pan-Arab media negotiate their 

journalistic ethics with the aim of 

boosting their professional 

image while adding credibility to 

their news. drawing on examples, 

Noha Mellor seek to show how 

women, unexpectedly, adopt une-

motional attire when reporting 

news of pain and suffering, while 

male journalists emotionally en-

gage with this type of news.The 

analysis draws on interviews with Arab journalists in pan-Arab 

media inside and outside the Arab region. 

Fra ’best practice’ til ’future practice’. 
Idræt, velfærd og projektkultur
SEMINAR - Med fokus på forskningsformidling, metode,  

praksis og dialog. Se programmet på www.ifi.ku.dk/formid-

ling/arrangementer/formidlingsseminar/program/ 

Tid: 8/6 kl. 13.30-17.30

Sted: Store Auditorium, Institut for Idræt, Nørre Allé 53, 1. sal

2200 København N

Arr.: Projektkoordinator Anne Lykke Poulsen, telefon 3532 

1751, e-mail apoulsen@ifi.ku.dk. Tilmelding nødvendig



U N I V E R S I T ETS AV I S E N   4  ◆   2 0 1 1   23

DIVErSE
copenhagen/dyssegård

Period: from 1/8-11 for 1-3 years. Size: 97 sqm. Refurbished 4 

rooms, 2 bathrooms. 

Equipment: Fully fitted kitchen + washer/dryer, cable TV, war-

drobes, small garden/patio. 

Rent: 9.800 kr. excl. heat, electricity and water.

Contact: Birgitte Søhoel, birgitte_olsen@hotmail.com, 2463 

4032. 

Skovhus til leje

Skovhus nær Jyderup. 64 kvm. Helt roligt, 15 min på cykel til 

toget. Brændeovn (gratis brændsel), el varme, stue, sovevæ-

relse, hems, køkken og bad. 4.500 mdl. ekskl. varme.

Kontakt: Mikkel Wold, mikkel-wold@marmorkirken.dk, tlf. 

3312 0012.

Near Trianglen, RH and Panum

110 SqM, 2 floors (2nd&3rd), 4 rooms, fully furnished and 

equipped, from 6/6-1/12-2011.

Monthly lease: 12.000 kr. excl. electricity and gas.

Tenants must be non-smokers, preferably a couple or a single 

person. Not suited for 3-4 people sharing.

Contact: Lea Juul Nielsen, yuppielea@hotmail.com, tel. 2897 

8671.

lEGaTER oG FoNdE

københavns Universitets almene Fond
der kan ydes støtte til kunstneriske og kulturelle formål, her-

under til kunstnerisk udsmykning, hvor dette når ud til en 

større kreds på universitetet. der lægges særlig vægt på at 

støtte projekter, der er fælles for to eller flere fakulteter, samt 

sociale og kulturelle aktiviteter, der kan blive til glæde for 

større dele af universitetets ansatte eller studerende.

Ansøgningsfrist: Fredag den 27. maj 2010, kl. 12.00.

opslagets fulde ordlyd samt ansøgningsskema kan findes på: 

www.ku.dk/pers/Instituthaandbog/Personaleforhold/Lega-

ter_og_fonde/Almene_Fond_ansoegningsskema. Ansøgere 

opfordres til at læse ”orientering om KU’s Almene Fond”, før 

ansøgningen indsendes. orienteringen kan findes på:  

www.ku.dk/pers/Instituthaandbog/Personaleforhold/Lega-

ter_og_fonde/Almene_Fond_orientering.pdf.

Novo Nordisk Fonden
Nordisk Forskningskomite indkalder ansøgninger til Forsk-

ningsprojekter inden for endokrinologi.

der kan søges om forskningsmidler til projekter inden for 

grundvidenskabelig og klinisk forskning i Norden. der er ca. 25 

mio. kr. til rådighed.

Yderligere oplysninger og ansøgningsskema på Fondens 

hjemmeside www.novonordiskfonden.dk.

Ansøgningsfrist 31. maj 2011 kl. 16.00.

 

FONDEN TIL LÆGEVIDENSKABENS FREMME

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond til almene Formaal

Kliniske seniorstipendier

Bidragsudvalget
FONDEN TIL LÆGEVIDENSKABENS FREMME

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Esplanaden 50, 1098 København K – Tlf.: 3363 3402 - E-mail: mette.olufsen@maersk.com

Der opslås hermed et antal seniorstipendier 
til delvist frikøb (50 %) af klinisk arbejdende 
og videnskabeligt aktive speciallæger, der 
ønsker at kombinere en klinisk karriere med 
et fortsat forskningsengagement. Ansøgere 
skal være ansat i en fast stilling (afdelings-
læge, overlæge eller tilsvarende) og skal 
have erhvervet en akademisk grad (ph.d. el-
ler doktorgrad). Deltidsstipendierne bevilges 
for 1 år ad gangen, men med mulighed for 
forlængelse i yderligere 1 + 1 år. Det årlige 
stipendiebeløb andrager kr. 500.000,-.

Ansøgningsskema kan hentes på Fondens 
hjemmeside www.apmollerfonde.dk eller kan 
rekvireres ved henvendelse til Fonden på 
nedenstående adresse.

Projektbeskrivelse
Ansøgningsskemaet skal vedlægges en pro-
jektbeskrivelse på højst 7 A4-sider (12.000 
anslag ekskl. referencer) med angivelse af 
projektets formål, status på det pågældende 
område, plan og praktiske forudsætninger 

for gennemførelse af forskningsarbejdet, 
hvilken ny viden projektet forventes at 
generere, påtænkt formidling af de opnåede 
resultater samt en kort redegørelse for etiske 
aspekter. 

Oplysning om ansøger
Der vedlægges fuldt CV inkl. publikations-
liste samt op til tre egne publikationer af 
relevans for projektet. 
Ansøgningen vedlægges desuden en udta-
lelse fra klinik-/afdelingsledelsen.

Ansøgning om at komme i betragtning til 
et klinisk seniorstipendium fremsendes til 
nedenstående adresse i seks eksemplarer, 
som skal være modtaget senest den 30. maj 
2011 kl. 12.00.

Ansøgningen må foruden nøje redegørelse 
for arbejdets planlæggelse indeholde budget 
for beløbets anvendelse samt oplysning om, 
hvorvidt der er søgt eller opnået tilskud fra 
anden side til det planlagte arbejde. 

CENTRE OF AFRICAN STUDIES
UNIVERSITY OF COPENHAGEN

Gain insight into the fascinating diversity of Africa 

MA in African Studies

An interdisciplinary and internationally oriented two-year 
MA programme (120 ECTS) centred on themes like Politics, 
Development, Economics, Culture, Conflicts, HIV/AIDS, 
Environment and Aid Policy. 
The programme is in English and the study environment 
is international.

Competences gained in the programme can lead to 
employment within Danish and international aid and 
development activities, either as part of public 
programmes, consultancy industries or NGO’s. 

Application deadline 15 June 2011

For more information contact our 
Student Counsellors, 3532 4598 
studievejledningcas@teol.ku.dk   
www.teol.ku.dk/cas

BolIGER

Bolig søges
copenhagen, city

Period: 6.6.2011 – 30.6.2011.

Size: Flat, two or three rooms

Tenant: Foreign researcher with husband, non-smoker

Equipment: Furnished

Rent: 8.000–9.000 kr.

Contact: Hanne Jacobs, Loyola University Chicago,  

hjacobs@luc.edu or Merete Lynnerup, Center for  

Subjectivity Research, mly@hum.ku.dk.

copenhagen, christianshavn, Frederiksberg

Period: 1.08.2011 - 31.12.2011

Size: Flat, two or three rooms

Tenant: Foreign researcher with wife and baby daughter, 

non-smoker

Equipment: Furnished

Rent: 7.500–8.000 kr. per month.

Contact: Joona Taipale, University of Helsinki, jhtaipal@

mappi.helsinki.fi or Merete Lynnerup, Center for Subjectivity 

Research, mly@hum.ku.dk.

Bolig udlejes
Near copenhagen centrum

A 17 SqM room for rent from the 15/06-15/08 2011. Furnis-

hed, shared bathroom, kitchen and garden/terrace. Inter-

net, TV, washing machine & dishwasher. 

Rent: 3.600 kr. pr. month (incl. heat, electricity) 

deposit: 2 months of rent.

Contact: Helena Ringsted, helena_katrine@yahoo.dk, 3054 

2253.
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Meld dig ind på aak.dk

Husk 14-dages fristen

Meld dig ind på aak.dk som nyuddannet senest 14 dage efter, du er dimitteret - ellers skal du 
arbejde et helt år, før du kan få dagpenge. Udover dagpenge tilbyder vi dig individuel, målrettet 
karrierevejledning og mulighed for kurser og job via vores egen jobmatch. 


