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”... der er kommet langt fl ere stude-
rende på universiteterne, som sam-
tidig skal være hurtigere færdige 
og også vil bruge 20 timer om ugen 
på erhvervsarbejde. Så kan man jo 
spørge sig selv, hvad der kommer 
ud i den anden ende.”

Hanne Harmsen, vicedirektør for uddannelse, KU til metroxpress 21. maj 
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Københavns  
universitet   
stemmer rødt

POLITIK
Kristina Helena Kristensen

Læserne af avisen om og for 
Danmarks ældste og største 
universitet er langt rødere 
end den øvrige befolkning.

Det viser de seneste nøg-
letal for Universitetsavisens 
læsere i Index Danmark/
Gallup.

Flest af avisens læsere vil 
sætte krydset ved SF ved 
næste valg, mens Socialde-
mokraterne får 15 procent, 
og Det Radikale Venstre 
kommer ind på en tredje-
plads med 10,7 procent af 
stemmerne. 

Venstre må til gengæld 
finde sig i at have samme 
opbakning som Enhedsli-
sten, der vokser til næsten 
det dobbelte.

En typisk tendens
Valgforsker fra Institut for 
Statskundskab ved Køben-

STATSMInISTER 

Hvis Universitetsavisens læ-

sere skulle bestemme, ville Villy 

Søvndal sandsynligvis kunne 

kalde sig statsminister efter 

næste valg.havns Universitet (KU) 
Kasper Møller Hansen er 
ikke overrasket over, at Uni-
versitetsavisens læsere er 
markant rødere end lands-
gennemsnittet.

»Det bekræfter sådan set, 
hvad vi allerede ved,« siger 
han.

»Unge er mere venstre-
orienterede end ældre, og 
særligt blandt de helt unge 
er der en venstreorienteret 
tendens, hvor SF især har 
rigtig meget vind i sejlene. 
På andre tidspunkter har 
det været modsat, men 
lige nu er det venstreflø-
jen, der har tag i de unge 
vælgere,« siger han med 
reference til, at en stor del 
af avisens læsere er unge 
studerende. 

»København er også en 
rød by, hvilket tallene også 
afspejler. Generelt står ven-
streorienterede partier rig-
tig stærkt i storbyen.« 

»Det høje uddannelsesni-
veau blandt jeres læsere 
spiller også ind. Det er aka-
demikere og kommende 
akademikere, der læser den 
her avis, og det er en grup-
pe, der traditionelt stemmer 
til venstre for midten,« siger 
Møller Hansen.

 
Skillelinje i dansk politik
Men der er institutter på KU, 
som ikke bidrager til billedet 
af en venstreorienteret uni-
versitetsbefolkning.

»På Økonomi er både de 
studerende og ansatte mere 
ovre i den blå ende af ska-
laen,« siger Kasper Møller 
Hansen.

Det modsatte billede teg-
ner sig til gengæld blandt 
statskundskaberne, som er 
ræverøde.

»På Statskundskab måler 
vi årligt vores studerende. 
Sammenlignet med univer-
sitetsavisens læsere er der 

lidt flere radikale og SF’ere 
blandt statskundskaberne. 
Men tendensen er den sam-
me, at der er mange rigtig 
røde og meget få rigtig blå.«

Kasper Møller fortæller, 
at uddannelse spiller en så 
stor rolle for vælgernes po-
litiske ståsted, at man taler 
om uddannelse som en ny 
skillelinje i dansk politik.

»Højtuddannede stemmer 
helt klart mere til venstre 
for midten og især mere 
på Radikale Venstre, mens 
Dansk Folkepartis vælgere 
typisk har kortere uddan-
nelse,« siger Møller Hansen.

khkr@adm.ku.dk

Rød blok med SF i spidsen vinder ved næste valg, hvis det står til 
Universitetsavisens læsere. Venstre må derimod tage til takke med at være 
på størrelse med Enhedslisten, som er vokset til næsten det dobbelte.
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unIVERSITETSAVISEnS LæSERE

Parti Procent

Ø: Enhedslisten  8,3

F: Socialistisk Folkeparti   21,2

A: Socialdemokraterne  15,0

B: Det Radikale Venstre  10,7

Y: liberal Alliance  2,2

V: Venstre  8,4

C: Det Konservative Folkeparti  3,7

Q: Kristendemokraterne  0,1

o: Dansk Folkeparti  1,3

Ved ikke  14,1

Ikke stemmeret  9,4

Andet  5,2

KIlDE: INDEx DANMARK/GAllUP, HElåR 2010, STIKPRØVE:  

1016 læSER AF UNIVERSITETSAVISEN

BEfOLKnIngEn

Parti Procent

Ø: Enhedslisten  4,6

F: Socialistisk Folkeparti   13,4

A: Socialdemokraterne  28,2

B: Det Radikale Venstre  6,4

Y: liberal Alliance  3,4

V: Venstre  21,7

C: Det Konservative Folkeparti  5,8

Q: Kristendemokraterne  0,8

o: Dansk Folkeparti  15,7

KIlDE: MENINGSMålING FRA EPINIoN DEN 13.05.11

Rød blok: 

55,2 %

Blå blok: 

15,7 %

Andet: 

28,7 %

Rød blok: 

52,6 %

Blå blok: 

47,4 %
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Universiteterne 
i valgkampen

Regeringen vil spare på uddannelse og 
forskning - oppositionen vil investere.  
Så enkelt kan forskellen på rød og blå bloks 
universitetspolitik skitseres. Men hvis 
man kradser i overfladen, viser det sig, at 
partierne i virkeligheden vil nogenlunde det 
samme.

med Dansk Folkeparti og Kristendemokra-
terne, der skal polstre statsbudgettet med 
en milliard kroner, selvom den røde blok i 
SU-forligskredsen har meldt ud, at de ikke 
vil spare her. 

»Vi er i en situation, hvor vi har brug for 
flere unge på arbejdsmarkedet, og det kræ-
ver altså en ordentlig SU at gennemføre sin 
uddannelse hurtigt. Hos S og SF vil vi bruge 
guleroden til at få de studerende hurtigere 
igennem, mens regeringen svinger pisken,« 
siger Jonas Dahl, universitetsordfører for SF 
og en af favoritterne til posten som viden-
skabsminister, hvis regeringen skifter farve 
ved næste valg.

SU-ordfører for Venstre, Sophie Løhde, 
mener, at oppositionen burde tage med-
ansvar for, hvordan SU’en skal finansieres 
fremover.

»Oppositionen har endnu ikke præsente-
ret os for ét eneste bud på, hvordan vi kan 
opretholde verdens højeste uddannelses-
støtte de kommende år, når antallet af stu-
derende stiger,« siger hun.

S og SF har fremlagt en række tiltag i 
deres plan, ’Fair Løsning 2020’, der skal få 
studerende hurtigere igennem uddannelsen 
og ud på arbejdsmarkedet og dermed give 
et økonomisk afkast på sigt. 

Det er dog helt i tråd med regeringens 
politik. Og begge blokke vil blandt andet 
fremrykke 1,08-reglen, så unge fremover 
skal starte på en uddannelse senest et år efter 
gymnasiet, hvis de vil gange snittet med 1,08. 

Konsensus om universiteterne
Valgforsker ved Københavns Universitet 
Kasper Møller Hansen mener at netop SU’en 
godt kunne komme på tapetet op til et valg, 
hvis de studerende mobiliserede sig, og hvis 
det ikke stod hen i det uvisse, om SU-refor-
men rent faktisk bliver gennemført.

Men ellers spår valgforskeren ikke univer-
siteterne mange chancer for at komme på 
dagsordenen i en valgkamp. 

Det skyldes både, at universitetspolitik 
er et nicheområde, og at der er en grund-
læggende konsensus om, at uddannelse og 
forskning er vigtigt. 

»Alle partierne er enige om, at der skal bru-
ges penge på uddannelse og forskning. Der 
er selvfølgelig forskel på, hvor meget parti-
erne vil bruge, og hvordan de vil bruge pen-
gene, men grundlæggende er det et område, 
hvor der ikke er den store konflikt,« siger 
valgforskeren, der mener at de forskelle der 
er på partiernes universitetspolitik fortaber 
sig i detaljer.

»Jeg tror ikke, at den gennemsnitlige væl-
ger har særlig meget viden om eller interes-
se for diskussionen om, hvor mange penge 
der skal sættes af til forskning, og hvor de 
kommer fra,« siger han. 

Ifølge Kasper Møller Hansen er det langt 
bedre for partierne at tale om områder som 
folkeskolen eller sundhedsvæsnet, hvor der 
er lidt mere uenighed på tværs af partierne 
om, hvordan pengene skal fordeles.

Magtfordelingen i universitetsloven
Universitetsordfører for SF Jonas Dahl 
mener derimod, at regeringens og opposi-
tionens universitetspolitik langt fra kan gå 
hånd i hånd.

»Regeringen har for eksempel lige ved-
taget en ny universitetslov, som vi er imod, 
blandt andet fordi man fastholder den 
enstrengede ledelsesstruktur, siger Jonas 
Dahl.« 

Det er et klart eksempel på, at der er syn-
lig forskel på den politik SF går ind for på 
universitetsområdet, og så den politik rege-
ringen vælger at gennemføre, mener han.

Videnskabsminister Charlotte Sahl Mad-
sen ser det derimod som et udtryk for, at 
oppositionen er splittet på universitetsom-
rådet, fordi S stemte for Universitetsloven, 
mens SF stemte imod.

 S har dog meldt ud, at man er klar til at se 
på loven igen efter et valg, men ikke om man 
vil imødekomme SF’s ønsker om mere med-
arbejderbestemmelse og forskningsfrihed.

universitetet som vækstmotor
Rød bloks prioritering af hele forskningsom-
rådet i ’Fair Løsning 2020’ er ifølge Jonas 
Dahl også et vigtigt skel mellem rød blok og 
regeringen.

VALgKAMP 

Partiernes holdning til uddannelse 

og forskning står ikke højt på dags-

ordenen i valgkampen. Det skyldes 

at partierne vil det samme, når det 

kommer til stykket, siger valgforsker.

POLITIK

Af Kristina Helena Kristensen

Sidste forår skar regeringen 2,3 milliarder 
af det tiltænkte budget til universiteterne i 
2012 og 2013 med genopretningspakken, 
og senest har de indgået en smal SU-reform, 
der fjerner det såkaldte fjumreår. 

Oppositionen vil derimod give de vide-
regående uddannelser en økonomisk vita-
minindsprøjtning på 600 millioner kroner 
og tilbagerulle regeringens besparelser i 
genopretningspakken.

»Efter at S og SF har fremlagt deres bud 
på en 2020-plan, står dansk uddannelses-
politik ved en korsvej – venstrefløjen vil 
investere, højrefløjen vil spare,« skriver Poli-
tikens uddannelsesredaktør Jacob Fuglsang 
i et af sine seneste blogindlæg.

Men gør det reelt en forskel for univer-
sitetsbefolkningen, hvorvidt farven på en 
kommende regering er rød eller blå? 

Nej, siger valgforsker ved Københavns 
Universitet (KU), Kasper Møller Hansen. Og 
det er netop derfor, at universiteterne ikke 
bliver et hot emne i en valgkamp.

Su-forligsbrud forude
SU’en skiller dog vandene på Christians-
borg.  

Som en del af dens 2020-plan har rege-
ringen nemlig aftalt en forringelse af SU’en 
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 »Pressen har ikke hæftet sig meget ved det, 
men forskning er jo en bærende del af vores 
2020-plan,« siger han. 

S og SF vil samlet tilføre uddannelse og 
forskning 10,1 milliarder kroner blandt 
andet ved at rulle genopretningspakkens 
besparelser på i alt 3,9 milliarder kroner på 
hele området tilbage, siger de i udspillet.

»Mens regeringen vil spare sig ud af kri-
sen, vil vi investere os igennem ved blandt 
andet at skabe et højere vidensniveau. Det 
er jo det, vi skal leve af på længere sigt,« 
siger Jonas Dahl.

Det er dog uklart, hvor mange flere penge 
universiteterne reelt får mellem hænderne 
med en ny regering. 

De 600 millioner der er afsat årligt til 
’videregående uddannelse’ i planen skal 
nemlig fordeles mellem professionshøjsko-
ler, universiteter og andre videregående 
uddannelse, og den kage er endnu ikke 
skåret ud.

I ’Fair Løsning 2020’ fremgår det samti-
dig, at 500 millioner af de kommende års 
nye basismidler skal gå til at opbygge fire 
nye strategiske erhvervsforskningscentre, 

der skal have fokus på velfærdsteknologi, 
miljø, klima, sundhed og forebyggelse. 

Det er en stor satsning på strategisk 
forskning, som betyder, at S må frafalde sit 
gamle krav til regeringen om, at forsknings-
bevillinger skal fordeles 60/40 mellem frie 
basisbevillinger og programpenge. Rela-
tionen bliver nærmere 56/44, som faktisk 
ligner den borgerlige regerings, medgiver 
forskningsordfører for S Rasmus Prehn til 
FORSKERforum. 

Det er en nødvendig prioritering i en kri-
setid, ifølge Prehn. 

»Universiteterne skal bidrage til at kick-
starte økonomien, og i den sammenhæng 
er den fornuftigste strategi at satse på ’er-

hvervsforskning’ for at skabe vækst her og 
nu. Når samfundsøkonomien så er blevet 
bedre, er der råd til at tænke mere langsig-
tet og satse på basismidler og forskning,« 
siger han til FORSKERforum.

 
finansiering eller investering
Radikale Venstre vil helt i tråd med S og 
SF’s politik investere i forskning og uddan-
nelse. De vil give hele området et løft på 

13,4 milliarder og afviser også regeringens 
besparelser. Partiet »vil investere massivt i 
universiteterne,« skriver de i en pressemed-
delelse.

Til gengæld skal universiteterne blive 
endnu bedre til at samarbejde med er-
hvervslivet.

»Radikale Venstre vil nytænke den måde, 
basismidlerne bliver fordelt til universite-
terne. Vi vil indføre en omregningsmodel, 
der gør det lige så attraktivt for universi-
teterne, at de ansatte samarbejder med en 
virksomhed, som hvis de skriver artikler, 
der optages i internationale tidsskrifter,« 
siger uddannelsesordfører Marianne Jel-
ved. 

Dermed betræder hele oppositionen et 
område, som er en mærkesag for den nuvæ-
rende videnskabsminister.

Sahl-Madsen har, som sin forgænger, pro-
fileret sig på sit arbejde med at gøre univer-
siteterne til små veldrevne markedsøkono-
mier, der udbyder forskning og uddannelse 
i konkurrence med andre universiteter og er 
helt afhængige af midler fra store fonde og 
virksomheder.

Et eksempel på markedsstyring er den 
kontante belønning på 100 millioner kro-
ner, som de otte danske universiteter har 
skullet dele i portioner, der svarer til hvor 
mange private penge, de hver især kunne 
hente hjem i 2010. De 100 millioner er 
ifølge ministeren »et håndfast økonomisk 
incitament til at søge nye samarbejds- og 
finansieringskanaler og et stærkt bidrag til 
at få universiteter i verdensklasse.«

Videnskabsministeren mener, at den helt 
store forskel på regeringens og oppositio-
nens politik på universitetsområdet skal 
findes i finansieringen.

»S og SF siger, at de vil tilføre flere midler 
til uddannelse og forskning, men spørgsmå-
let er, hvor pengene skal komme fra? Det 
anviser de ikke nogen steder. Regeringens 
politik på universitetsområdet er derimod 
finansieret hele vejen igennem,« siger hun. 

Desuden mener Sahl Madsen ikke, at 
oppositions regnestykke over regeringens 
besparelser stemmer.

»Tallet 3,9 milliarder tager ikke i betragt-
ning, at der er investeret i andre planer. 
Forskningen bliver jo også finansieret af 
globaliseringsmidlerne og finansloven,« 
siger hun.

Oppositionen har dog kritiseret, at glo-
baliseringsmidlerne bliver brugt til at fylde 
hullet efter regeringens besparelser og ikke 
til et løft, som de var tiltænkt.

de små forskelle
Hvis den grundlæggende forskel på rød og 
blå bloks universitetspolitik er, at en part 
vil spare, mens den anden vil investere, 
resulterer det hurtigt i en uendelig talkrig, 
som måske bunder i, at igen af planerne er 
vandtætte.

»Planen bag Torning har forklaringspro-
blemer på kort sigt og er meget optimistisk, 
i forhold til, hvor hurtigt penge brugt på 
uddannelse kommer igen. Løkkes forkla-
ringsproblem kommer på længere sigt. 
Genopretningspakken betyder besparelser 
på uddannelse til 2014, hvordan kan det 
forsvares i en tid, hvor der investeres mas-
sivt i forskning og uddannelse i Europa og 
Asien?« skriver Jacob Fuglsang på sin blog.

Men hvis man går udenom talkrigen, ser 
blokkene ud til at være enige langt hen ad 
vejen. 

Uddannelse og forskning er vejen til 
vækst, og samarbejdet med erhvervslivet 
skal styrkes. Universiteternes administratio-
ner skal på slankekur, mens fokus skal være 
på uddannelse og forskning. 

Under alle omstændigheder er det ikke 
partiernes universitetspolitik, som kommer 
til at afgøre valget, ifølge Kasper Møller 
Hansen, fordi de to blokke under overfladen 
er relativt enige om, hvilken retning univer-
siteterne skal styres i.

khkr@adm.ku.dk

”Universiteterne skal bidrage 
til at kickstarte økonomien, 
og i den sammenhæng er den 
fornuftigste strategi at satse 
på ’erhvervsforskning’ for at 
skabe vækst her og nu”

forskningsordfører for S, Rasmus Prehn
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FRATRæDElSESINTERVIEW

dekanen, 
der fik nok
»medarbejderne er både himmel og helvede,« 
siger kirsten refsing, der efter fem år på 
posten overraskende har valgt at smide 
håndklædet i ringen, selv om hun ellers 
havde sagt ja til at tage en runde mere på tre 
år. nu glæder hun sig til at vende tilbage til 
forskningen og undervisningen i japansk. 

HuMAnIORA

Af Richard Bisgaard

Fredag den 13. maj lod den 62-årige dekan 
for Det Humanistiske Fakultet overraskende 
meddele, at hun efter eget ønske har valgt 
at fratræde sin stilling 1. august, og det selv 
om hun for et år siden fik forlænget sin stil-
ling i tre år ligesom de syv øvrige dekaner. I 
stedet ønsker hun at gå tilbage til forsknin-
gen og undervisningen i japansk. 

»Det er helt klart i overensstemmelse 
med personalets forhåbninger,« udtalte til-
lidsrepræsentant og medlem af fakultetets 
samarbejdsudvalg, lektor Henrik Prebensen, 
straks i Politiken og tilføjede:

»Men det er godt nok en reaktion, der har 
været længe undervejs.«

Hermed hentyder han ikke mindst til, at 
Kirsten Refsing har opsagt den fakultets-
aftale, der bestemmer hvordan de viden-
skabelige medarbejdere skal udregne de 
50 procent af den arbejdstid, de bruger på 
undervisning. Det er angiveligt sket som 
reaktion på kritikken af, at der er stadig 
mindre undervisning på en række af de 
humanistiske fag. Løsningen skulle så være 
at hive flere undervisningstimer ud af de en-
kelte ansatte, igen ifølge Politiken.

Skal man tro Universitetsavisens omtale 
samme dag, havde de ansatte og studerende 
planlagt et tre timer langt møde tre dage 
senere med kritik af dekanatets ledelse som 
eneste punkt på dagsordenen. Dog uden at 
invitere dekanen.

Refsing som samurai
Men hvad siger hovedpersonen selv til an-
klagerne? Da Universitetsavisen i september 

2006 mødte hende til et tiltrædelsesinter-
view, var hun fuld af optimisme og ikke et 
øjeblik i tvivl om, at hun ville leve op til de 
ekstra høje forventninger der var til hende 
som den første kvindelige dekan i fakulte-
tets historie og den eneste af universitetets 
dengang seks nyansatte dekaner, der var 
blevet hentet ind fra en stilling i udlandet, 
nemlig som institutleder på Hongkong Uni-
versity.

Nu er vi mødt op til afskedsinterview tre 
år før forventet i hendes lejlighed på Chri-
stianshavn, hvor hun tager imod på bedste 
japanske vis iført klædelig silkebluse, løse 
bukser og bare fødder. Men at hun ikke 
har tænkt sig at optræde i rollen som den 
ydmyge leder, der grædende beder sine un-
dersåtter om tilgivelse for alle sine fejltagel-
ser, bliver hurtigt klart i det over halvanden 
time lange interview. 

Med fødderne trukket op under sig i 
lænestolen, sidder hun som en anden sa-
murai, der er rede til at forsvare sin ære 
og forklare, hvorfor hun som den første af 
rektors otte trofaste dekaner har sat svær-
det tilbage i skeden for i stedet at træde 
ind i de meniges rækker som professor i 
japansk.

En velovervejet beslutning
»Det var en velovervejet beslutning, fordi 
jeg jo altid har været meget glad for at 
undervise og forske og aldrig på noget 
tidspunkt har forestillet mig, at jeg skulle 
afslutte min karriere med at være dekan. 
Da vi så nærmede os de her fem år, som jeg 
jo i hvert fald havde sagt ja til, da jeg star-
tede, så blev det selvfølgelig en beslutning, 
der kom lidt tættere på. Og på et tidspunkt 

syntes jeg, at jeg måtte afveje hvordan jeg 
ville leve i de næste år. På den ene side er 
der fakultetet, som jeg stadig holder utrolig 
meget af. Og på den anden side er der mig 
selv og mine ambitioner om at skrive et par 
bøger mere plus længslen efter at have med 
studerende at gøre i det daglige. Da jeg så 

kom ind i en periode, hvor tingene var lidt 
sure, så blev det lidt nemmere at træffe be-
slutningen.« 

Så det er ikke noget offer for dig at skulle 
tilbage i de meniges rækker?

»Nej, det er da en gave,« siger hun og 
griner. 

Men alligevel valgte du at sige ja til en periode 
mere som dekan, da du fik tilbuddet af rektor 
for et år siden. Var tingene stadig sjove den-
gang som dekan?

»Ja. Det var de. De har altid været både 
sjove og ikke sjove, men jeg har ikke på no-
get tidspunkt følt, at det var nemt.«

Hvad tænker du på? 
»Jeg synes fx meget tit, jeg er kommet i 

pressen med nogle ting der var meget mis-
visende. Fx at jeg ville nedlægge alle de små 
fag på Humaniora, når det, jeg i al min tid 
som dekan har kæmpet for, er at bevare alle 
de små fag. Så kommer jeg i pressen, fordi 

”Hvis ikke vi kan gøre os klart, 
at vi har nogle værdier, vi skal 
forsvare for at forblive menne-
skelige, så ender vi med at blive 
irriterede over, hvem der tryk-
ker tandpastatuben på midten 
og sådan nogle småting.”
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vi vil ’brænde bøger’. Som om jeg nogen-
sinde kunne finde på at gå ind for, at bøger 
skulle brændes. Men sådan er det. Ting bli-
ver udlagt på en måde i pressen, hvor jeg tit 
ikke har kunnet genkende mig selv. Det har 
ikke været sjovt, og sådan har det været lige 
siden jeg kom, det er ikke nyt. Det kan jeg 
godt tåle. Så man kan sige, at det har været 
både hårdt og dejligt at være dekan.«

Tilhængere og modstandere
Hvordan har du det med, at de ansatte hilser 
din tilbagetrækning med glæde?

»Jeg ved jo, at der er mange slags ansatte. 
Jeg har fået mange tilkendegivelser fra 
både VIP’er, institutledere, administrative 
medarbejdere og forskere om, at de er rigtig 
kede af at jeg træder tilbage. Jeg har aldrig 
oplevet ikke at være kontroversiel, så det er 
klart, at der også vil være den deling blandt 
de ansatte,« siger Kirsten Refsing.

Men hvad udgjorde i dit tilfælde det berøm-
te strå, der knækkede kamelens ryg? 

Jeg tror at det mere var et mætningspunkt 
end et strå – det var små ting, der tippede 
balancen.

Det er ikke rektor, der har sagt til dig: Kir-
sten, nu er tiden kommet?

»Overhovedet ikke. Ralf har støttet mig 
helt enormt meget. Uanset hvad der har 
været, har jeg altid haft fuld opbakning fra 
Ralf. Jeg er meget begejstret for Ralf som le-
der, jeg synes han er stærk. Han har bakket 
mig op hele vejen, også da jeg kom og sagde 
til ham, at nu vil jeg ikke mere.«

fakultetets tilstand
Er det ikke et stærkt kriseramt fakultet, du 
efterlader?

»Var det ikke også et sådant, jeg kom til? 
Et fakultet, der var ringeagtet i offentlighe-
den. Som aviserne aldrig skrev noget pænt 
om. Som erhvervslederne syntes, vi skulle 
afskaffe, fordi det aldrig ville være nogen 
nytte til. Var det ikke det fakultet, jeg kom 
til? Sådan er det trods alt ikke nu,« siger Kir-
sten Refsing og fortæller, hvordan rektor på 
et tidspunkt bad hende fortælle ham, hvad 
humaniora er til for, for det manglede han 
svar på. 

»Det gør han ikke i dag,« siger hun.
Det samme gælder de ledende erhvervs-

folk, som på forskellig vis har henvendt sig 
til hende og sagt: Bare vores samarbejde 
med Humaniora bliver ved at være ligeså 
godt, når du går af. 

»Det er jeg sikker på det gør, for stemnin-
gen i offentligheden om, hvor vigtig huma-
niora er, er virkelig vendt i løbet af de år, jeg 
har været dekan. Det er der mange, der har 
æren for, men det er også noget, jeg i hvert 
fald har bakket op og båret igennem,« siger 
Kirsten Refsing.  

Hun synes også, hun har gjort rigtig me-
get for at fremme god forskning ved at sørge 
for, at der er ordentlig service for forskere, 
når de skal søge penge, og ved at skabe 
gode forhold for de rigtig dygtige forskere. 

»Dem syntes jeg i øvrigt, jeg har et fan-
tastisk forhold til. Vi har rigtig mange 
dygtige mennesker, som har mere travlt 
med spændende og interessant forskning, 
end de har med at holde styr på deres time-
regnskab.«

Lige nøjagtig sådan en udtalelse må virke 
vildt provokerende på dine ansatte.  

»Ja, men nu er jeg jo gået!« siger hun og 
trækker på skuldrene.
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”Jeg synes faktisk 
jeg har brugt rigtig 
meget tid og energi 
på at være mellem-
mand mellem  
Nørregade-ledelsen 
og fakultet.”

Masser af indflydelse til de ansatte
Hvorfor tror du, at de ansatte pludselig be-
gynder at gå så meget op i, hvad der står i en 
arbejdstidsnorm?

»Det har de gjort i årtier, og jeg har faktisk 
svært ved at forstå det. Jeg har aldrig haft 
det på den måde og har heller ikke oplevet 
det på tidligere arbejdspladser,« siger Kir-
sten Refsing, der finder det besynderligt, at 
nogle er optaget af at tælle timer, når de har 
et arbejde, hvor de får lov til at lave det, de 
har allermest lyst til.

»Jeg kan forstå det, hvis man graver 
grøfter. Jeg kan også forstå det, hvis man 
er pølsemand eller skolelærer. Men jeg kan 
ikke forstå, at det betyder så meget for uni-
versitetsforskere, som i virkeligheden kun 
redegør for halvdelen af deres tid, undervis-
ningstiden.«

Men tidligere var der også kollegialt 
selvstyre, og medarbejderne følte derfor et 
medansvar for, hvordan deres institut blev 
ledet. I dag er al magt er placeret i toppen af 
den enstrengede ledelse.

»Men sådan er det slet ikke i virkeligheden. 
I virkeligheden har vi jo Akademisk Råd, og 
vi har FSU-møder. På institutterne har de 
alverdens råd og udvalg, som bestemmer 
alt muligt – lærermøder, institutråd. Der er 
rigtig meget medarbejderinddragelse. Alle 
vigtige, store ting, som jeg har lavet, har væ-
ret til høring hele vejen rundt. Der har været 
stormøder, masser af dialogmøder, hvor alle 
medarbejdere har haft lejlighed til at sige, 
hvad de mente. Der er blevet lyttet til dem,« 
bedyrer Kirsten Refsing og nævner det store 
arbejde for at skabe bedre vilkår for små-
fagene og for at fremtidssikre humanioras 
uddannelser.  

Noget andet er så, at hun nok har det med 
at fremlægge provokerende forslag, men 
det har udelukkende til hensigt at få noget 
modspil, siger hun. 

»Jeg har ikke nogen som helst ønsker om 
ikke at inddrage medarbejderne, tværtimod, 
for når man kommer til implementeringen 
af de ting, som er blevet foreslået, så kom-
mer man ingen vegne, hvis man ikke har 
medarbejderne med.« 

Engle og dæmoner
Nogle af misforståelserne skyldtes, at hun 
kom fra Hongkong, hvor det var nogle 
andre ting, der var problematiske end i 
Danmark. Nogle gange var de ansatte må-
ske også lidt mere villige til at misforstå 
tingene, end de behøvede at være, mener 
hun. 

For eksempel havde hun fra starten fået 
som bunden opgave at lægge studienævne-
ne sammen. Noget, som i længden viste sig 
at være positivt, men som faktisk skræmte 
folk enormt, da hun gjorde det, fremhæver 
hun. 

»Vi spurgte her for et års tid siden, om ik-
ke vi skulle lave et fakultetsstudienævn, og 
det var egentlig meget sigende at høre alle 
studielederne sige ’nej, det synes de ikke’, 
fordi det de havde nu, det var perfekt.« 

Så det var en cadeau til dig?
»Nej, det var det ikke, men det er bare 

sådan, at tiden går, og så har man det, man 
har og synes, at det er det bedste. Og så 
kunne alle jo i retrospekt se, at 46 studie-
nævn ikke var særlig praktisk. Anerken-
dende ledelse snakker vi meget om på Hu-
maniora, men anerkendende medarbejdere, 
det er nok for meget at forlange.«  >
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Føler du, at medarbejderne ikke i tilstrække-
ligt omfang har anerkendt din indsats?

»Det vil jeg ikke generalisere om, for der 
er store forskelle. Medarbejderne kan være 
både himmel og helvede.

godt forhold til de studerende
Hvad med de studerende?

»De studerende har jeg det fint med. I 
hvert fald deres repræsentanter i HUM-
Rådet. Vi har jo 12.000 studerende. De har 
engang imellem lavet aktioner og sådan 
noget. Det skal de jo.«

De var vist ikke så glade for at du blev gen-
udnævnt at dømme efter de anonyme plaka-
ter, der blev hængt op på fakultetet i protest 
mod rektors beslutning?

»Ja, det var jo sådan lidt en koordineret 
aktion mod alle dekanerne, ikke,« griner 
Refsing og fortæller, at hun i de seneste år 
faktisk har holdt et månedligt møde med 
HUM-rådet, og de har flere gange haft hele 
grupper af studerende med til at snakke om 
forskellige, specifikke problemer. 

»Jeg har meget stor respekt for de stude-
rende, for de er næsten mere engagerede 
end de ansatte. De vil virkelig gerne være 
med til at sørge for, at deres uddannelse 
bliver god, og det tager jeg altså hatten af 
for. Og så synes jeg, vi har haft nogle virke-
lig gode snakke, der har betydet meget for, 
hvordan jeg har valgt at agere i forskellige 
sammenhænge.« 

Loyalitet midt imellem
Har din loyalitet som dekan ligget hos med-
arbejderne og de studerende på Humaniora 
eller har den ligget oppe hos Rektor og besty-
relse?

»Jeg tror den har ligget lige midt imellem. 
Jeg synes faktisk jeg har brugt rigtig meget 
tid og energi på at være mellemmand mel-
lem Nørregade-ledelsen og fakultetet. Jeg 
har taget mig af nogle sager, som meget 
nemt kunne være tabt for Humaniora under 
den regering, vi har i øjeblikket.«

Hvilke sager tænker du på? 
»Jeg har taget mig meget af småfag, hvis 

overlevelse jeg har kæmpet for. Og jeg tror 
det er lykkedes. Det er igennem ministe-
riet. Jeg er i færd med at lave en aftale med 
Rektor, som også stort set er på plads, som 

»Vi er nødt til at gå ind og sige hvilke mål, 
vi sætter i vores samfund, hvilke værdier vi 
har ud over den uendelige vækst. Hvis ikke 
vi kan gøre os klart, at vi har nogle værdier, 
vi skal forsvare for at forblive menneskelige 
i håndteringen af de enorme problemer 
verden står over for, så ender vi med at 
blive irriterede over, hvem der trykker 
tandpastatuben på midten og sådan nogle 
småting. Jeg synes det er en bortledning af 
vores opmærksomhed fra det væsentlige, 
at sige, at universitetsloven er skyld i al 
miseren.« 

Hvorfor har du ikke som humanistisk de-
kan været meget mere fremme med det bud-
skab i offentligheden? 

»Det kræver jo, at man fornemmer, at 
man har opbakning. I disse tider er vækst 
the only game in town.« 

Hvad er dit vigtigste råd til den nye dekan?

»Jeg tror ikke han har brug for råd, men 
hvis jeg skulle give nogle, ville det være at 
holde fast i de fremskridt, vi har gjort og 
arbejde videre derfra og ikke bøje sig for 
bekvemmelighed.«

rjb@adm.ku.dk

betyder at 18 humanistiske småfag kan sove 
roligt om natten, i hvert fald indtil der er 
nogen, der bestemmer noget andet.« 

Humanister klemt af vækstfilosofi
Hvor stor en del af problemerne på Humanio-
ra skyldes interne forhold, og hvor stor en del 
skyldes universitetsloven og politikerne?

»Fejlen ligger næppe i universitetsloven, 
men stikker meget dybere og har sin rod i 
den ensidige fokusering på vækst. Når vækst 
bliver målet for alt, så er der nogle univer-
sitetsfag, der trives rigtig godt. Og så er der 
nogle andre, som er mere refleksive, mere 
kritiske, som har med fordybelse i nogle 
problemstillinger at gøre, som ikke giver 
materiel vækst, og som derfor bliver ringe-
agtede. Og det gør, at de folk, der udøver de 
fag, føler sig enormt pressede,« lyder diag-
nosen fra Kirsten Refsing.

Hvis man kun giver universitetsloven skyl-
den, så har man kun fat i et lille hjørne af 
problemet, mener hun. 

»Inde i vores hoveder er der et paradoks, 
som vi ikke kan eller vil se i øjnene: vækst 
kræver energi og mere vækst kræver mere 
energi. Men vi har ikke alt det brændstof, 
der skal til at verdens befolkning på otte 
milliarder mennesker kan leve med vækst 
som målet for deres tilværelse. Det ved vi 
godt, men vi lader som om vi ikke ved det.«

”Vi har rigtig mange dygtige mennesker, som 
har mere travlt med virkelig spændende og  
interessant forskning, end de har med at gå  
op i, om de nu kommer til at lægge en time for 
meget på arbejdspladsen eller sådan noget.”

BEdRE BRAnd

På et tidspunkt spurgte rektor Kirsten Refsing, hvad humaniora er til for. 

Det  mangler han ikke svar på i dag, siger den afgående dekan.
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Varm luft og  
pølsesnak på KuA?
Hører erhvervslivets floskler hjemme på universitetet? Ja, siger Mie Femø 
Nielsen, der blandt andet underviser i innovation og procesledelse.  
Nej, siger lektor Jes Fabricius Møller og kalder det corporate bullshit.

InnOVATIOn 

Af Kristina Helena Kristensen 

Erhvervslivet drukner nær-
mest i buzzwords, og i de 
seneste år er også universi-
tetet blevet oversvømmet af 
ord som iværksætteri, inno-
vation og entreprenørskab.

Især på Det Humani-
stiske Fakultet blomstrer 
projekter, der skal gøre de 
studerende spiselige for er-
hvervslivet, med afdelingen 
for humanistisk innovation, 
Katalyst, som fyrtårn. 

Formålet er at »sætte 
fakultetets enorme videns-
ressourcer i spil i samfundet 
med innovation som mid-
del,« hedder det på Kata-
lysts hjemmeside. 

Carl-Mar Møller- 
universitetet
Men Katalysts seneste 
projekt - en studenterar-
rangeret proces- og facilite-
ringsmesse, har fået lektor 

på SAXO-Instituttet Jes Fa-
bricius Møller op af stolen. 

»Jeg har ikke alene svært 
ved at se, hvad voksne men-
nesker skal bruge sådan 
noget til, men jeg finder det 
også problematisk, at fa-
kultetet risikerer at gøre sig 
til grin ude i byen. Katalyst 
misbruger universitetets 
gode navn til at forlene de-
res tågesnak med et skær af 
autoritet. Hvis nogen leder 
efter en undskyldning for 
at skære ned i humanioras 
bevillinger, har de nu fået 
den,« siger han.

Han mener, at der er 
tale om en omgang varm 
luft og kalder det corporate 
bullshit.

»Hvis det her er univer-
sitetet, så kan Carl-Mar 
Møller også kalde sig uni-
versitet.« 

»Studerende må meget 
gerne lave noget, som er 
useriøst og prøvende, ja de 
har faktisk pligt til det. Men 

det skal bare ikke pakkes 
ind, så det ser ud som om, 
at universitetet er afsende-
ren,« siger han. 

fri leg på den  
akademiske scene
Leder af projektet er Mie 
Femø Nielsen, der er lektor 
på Institut for Nordiske 
Sprog og Sprogvidenskab. 
Hun mener, at samspil-
let mellem de studerende 
og erhvervslivet er vigtigt 
og noget, der sagtens kan 
foregå i universitetsregi.

»Universitetet er mere 
end en læreanstalt, hvor vo-
res egne ansatte siger noget 
til vores egne studerende. 
Det er også en arena for en 
palet af forskellige aktører, 
som man kan lære meget 
af.«

Det er vigtigt, at univer-
sitetet ikke lukker sig om 
sig selv, men viser, hvorfor 
det er interessant for sam-
fundet, hvad der foregår 

herinde, mener Mie Femø 
Nielsen.  

»Vi skal jo være et uni-
versitet i samfundet og for 
samfundet, og det er er-
hvervslivet en vigtig del af. 
Nogle af vores kandidater 
skal ud og have arbejde i 
virksomheder bagefter, så 
noget af det, vi skal klæde 
dem på til, er at være dyg-
tige medarbejdere, ledere 

MESSE 

Til den studenterdrevne proces- 

og faciliteringsmesse på KUA var 

pølsemanden ekspert, erhvervs-

livet blev budt op til dans, og en 

kaospilot og en skuespiller var 

inviteret ind bag universitetets 

mure for at kloge sig.

og virksomhedsejere,« siger 
hun.

En kaospilot i forskerens 
sted
Jes Fabricius Møller aner-
kender, at det er et forsøg 
på at vise, at humaniora 
også kan være anvendt vi-
denskab. Men han mener, 
det problematiske består i, 
at projektet lukrerer på den 

PROCESLEdELSE

Bag den afholdte proces- og faciliteringsmesse står 35 stu-

derende fra Det Humanistiske Fakultet, som har fulgt faget 

’Procesledelse og interaktion’ ledet af lektor Mie Femø Nielsen 

og gæstelærer Hilde Schroll Jespersen.

LæS REPORTAgE fRA ARRAngEMEnTET På 
www.universitetsavisen.dk

legitimitet, som universite-
tet har som forskningsinsti-
tution.

»Så vidt jeg kan skønne, 
er der ikke noget af det her, 
der kommer i nærheden af 
at være forskningsbaseret. 
Der findes jo faktisk for-
skere, der beskæftiger sig 
med disse emner, men her 
får vi en skuespiller og en 
kaospilot ind i stedet,« siger 
han med henvisning til to 
personer, der var indbudt af 
arrangørerne. 

»Det er sikkert hyggeligt 
og sjovt. Men jeg synes, det 
er et problem, at det bliver 
solgt, som om det er noget, 
Københavns Universitet gør. 
For det er ikke, det vi gør,« 
siger han. 

khkr@adm.ku.dk
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VI     VORES 
BIBLIOTEK

Fagets sjæl findes i institutbibliotekerne, 
hedder det. Alligevel er flere fakulteter godt 
i gang med at nedlægge dem. Senest har 
ledelsen på Samfundsvidenskab besluttet at 
lukke alle sine fem biblioteker under højlydte 
protester fra studerende og ansatte. 

fREMTIdEnS BIBLIOTEK 

Af Claus Baggersgaard

Det traditionelle institut-
bibliotek med bøger på hyl-
derne, som 3 studerende og 
ansatte kan tage ned, bladre 
i og lade sig inspirere af, er 
en uddøende art.

Institutbibliotekerne ved 
Biologisk Institut, Geo-
centret, Kemisk Institut og 
Institut for Folkesundhed 
har allerede ladet livet. In-
stitutbibliotekerne ved Da-
talogisk Institut og Statens 
Naturhistoriske Museum er 
stærkt reducerede, og Pa-
num Biblioteket er omdan-
net til studiecenter.

Senest vakte det furore, 
da det i april kom frem, at 
Det Humanistiske Fakultet 
vil samle fire institutters 
biblioteker i et nyt viden-
center i 2013, og at tusind-
vis af bøger derfor skulle 
brændes på grund af plads-
mangel. Det beroligede dog 
gemytterne en smule, at 
fakultetet fik dispensation 
til at forære bøgerne væk 
i stedet. En fjerdel af sam-
lingerne skal således enten 
kasseres, foræres væk eller 
opbevares et alternativt 
sted. På SAXO-instituttet, 
som huser Historie og Et-
nologi, drejer det sig om 
over 50.000 værker, og på 
Institut for Tværkulturelle 
og Regionale studier (ToRs) 
om lige over 70.000. De to 
andre institutter får deri-
mod lov til at udvide deres 
samlinger. 

Nu er den gal igen. Ledel-
sen på Det Samfundsviden-
skabelige Fakultet (Samf) 
har uden at involvere de an-
satte og studerende beslut-
tet at lukke alle fem insti-

tutbiblioteker. Planen er, at 
en del af bøgerne kasseres 
inden oktober, og resten de-
poneres hos Det Kongelige 
Bibliotek (KB), men hvis de 
ikke har været udlånt inden 
udgangen af 2014, ryger de 
også ud.

Prodekan på Samf Bir-
gitte Sloth tør ikke gætte 
på, hvor mange bøger, 
det drejer sig om, men i 
sagsnotatet beskrives det 
som »et omfattede kassati-
onsprojekt,« der nu sættes 
i værk. Hvad der skal ske 
med de uønskede bøger er 
uafklaret, men prodekanen 
formoder, at man kan få lov 
til at forære dem væk som 
på Humaniora.

Studerende protesterer 
Planerne ryster ansatte og 
studerende på Samf, som 
føler sig godt og grundigt 
kørt ud på et sidespor af le-
delsen på deres fakultet.

En gruppe statskund-
skabsstuderende er derfor 
begyndt at dele løbesedler 
ud på deres institutbiblio-
tek, de har dannet en 

Facebook-gruppe med 
godt 500 medlemmer, og de 
demonstrerede den 30. maj 
i forbindelse med et møde i 
Akademisk Råd.

Ifølge Kristine Hauge 
Bjergstrøm, der læser 
statskundskab og er en af 
de syv initiativtagere bag 
protesten, er langt de fleste 
chokerede og kede af, at 
biblioteket skal lukke.

»Det er en væsentlig del 
af studiemiljøet at have 
et akademisk orienteret 
mødested. Biblioteket er 
statskundskab, da det stort 
set er det eneste samlings-
punkt for statskundskabs-

KOMMEnTARER  
På fACEBOOK

Lasse Aaskoven

”En central del af at være på et universitet er 

muligheden for at få sin intellektuelle nysgerrighed 

stimuleret, muligheden for random at kunne falde 

over interessante bøger i det daglige er en del af 

det. Hvis ikke SAMF-biblioteket bliver ændret så 

man kan finde én stor del af bøgerne der uden at 

skulle bestille i forvejen er denne beslutning hjerne-

død dum.”

Oscar Buhl

”Jeg er - eller har i hvert fald været - flittig bruger af 

vores institutbibliotek. Jeg synes ærlig talt, det er 

fint nok, at de to biblioteker nedlægges - blot biblio-

tekerne laves om til læsepladser i stedet, såfremt 

der overhovedet er behov for flere pladser.”

Rasmus Thomsen

”Hvilket organ har taget denne beslutning? Grotesk 

beslutning, forargelig proces.”

Laura nielsen

”Jeg synes ikke de skal lukke, fordi sociologisk 

bibliotek for mit vedkommende, er et super fedt 

sted at læse, fordi man er omgivet af relevant og 

inspirerende litteratur. Derudover er det er møde-

sted for sociologistuderende fra flere årgange, og et 

studiemiljø som man har lyst til at være i.”

Laura nielsen

”Har jeg hørt om beslutningen? Nej. Synes jeg det er 

ok? Nej. Hvad gør vi så nu? Kan man stoppe det på 

nogen måde?”

felix Sebastian døssing

”Må jeg (uden at have sat mig spor ind i sagen) in-

troducere et andet perspektiv: det er skide besvær-

ligt, når man skal ha fat i litteratur til en opgave, at 

man skal rundt på fem forskellige biblioteker”.

studerende, der ikke er 
centreret om alkohol. Uden 
biblioteket vil det nærmest 
være et totalt virtuelt stu-
dium,« siger Kristine Hauge 
Bjergstrøm.
Hun mener, at der reelt 
er tale om en spareøvelse, 
selv om ledelsen præsen-
terer lukningerne som en 
effektivisering. Fakultetet 
forventer at kunne spare 
to millioner kroner årligt 
blandt andet ved skære i 
materialeanskaffelsen og 
løn til studentermedhjæl-
pere, og det mener hun ikke 
kan gennemføres, uden det 
rammer servicen.

Misrøgter fag
De utilfredse statskund-
skabsstuderende får støtte 
fra Politrådet, fagrådet på 
Økonomi, der både har 
klaget over den manglende 
inddragelse og lukningspla-
nerne, som ifølge rådet vil 
betyde en kraftig forringelse 
af studiekvalitet og cam-
pusliv. 

Også institutbiblioteka-
rerne er imod.

Ole Jørgensen, til-
lidsrepræsentant for bib-
liotekarerne (der hedder 
informationsspecialister i 
vore dage, red.), kalder det 
direkte faglig misrøgt, da 
han mener KU svigter sit 
ansvar for sikre forsyningen 
af informationsmateriale til 
sine egne universitetsfag.

»Det er naivt, hvis Samf-
ledelsen mener, at det ge-
nerelle universitetsbibliotek 
kan levere samme høje 
faglige standard, som in-
stitutbibliotekerne står for. 
Informationsspecialister på 
institutbibliotekerne ved, at 
adgangen til videnskabelige 



U N I V E R S I T ETS AV I S E N   5  ◆   2 0 1 1   11

tekster er en grundlæg-
gende forudsætning for god 
forskning og undervisning. 
Efter lukningen af mange 
institutbiblioteker må vi 
antage, at KU-ledelsen har 
glemt denne basale lære-
sætning,« siger han. 

Kortsynet at smide ud
De studerende og videnska-
beligt ansatte ved Institut 
for Antropologi har ligele-
des sendt et protestbrev til 
ledelsen.

Ifølge Steffen Jöhncke, 
seniorrådgiver på institut-
tet, er de ansatte oprørte 
over tabet af deres biblio-
tek, og den, i deres øjne, 
fuldkommen tilfældige og 
kortsynede kassationspo-
litik.

»Hvis noget ikke har væ-
ret udlånt i et par år, ryger 
det ud. 

Det bygger på en eller 
anden tåbelig idé om, at vi-
denskaben kun går fremad, 
og at alt nyt er bedre end 
alt gammelt. Det udelukker 
det, som der er masser af 
eksempler på i al videnskab: 
Man finder ud af, at dét 
man gik og rodede med for 
40 år siden, og som siden 
gik af mode, på ny er aktu-
elt og vigtigt. Universitetet 
er 500 år gammelt, og vi har 
et ansvar over for både tid-
ligere og kommende gene-
rationer, som rækker videre 
end øjeblikkelige behov. 
Universitetet er en mere 
storslået idé end den aktu-
elle ledelse synes i stand til 
at varetage,« siger han.

Han har foreslået i en 
mail til sine kolleger, at de 
selv beskytter bogsamlin-
gen, som det har taget ge-
nerationer at opbygge, ved 

at bringe den i sikkerhed i 
tide, indtil vanviddet er dre-
vet over. 

uerstatteligt tab
Michael Whyte,lektor og 
tidligere institutleder på 
Antropologi, peger på, at 
institutbiblioteket indehol-
der tusinder af etnografiske 
værker med beskrivelser af 
samfund, som er uerstatte-
lige for forskningen.

Han kalder biblioteket for 
fagets hukommelse og slår 
fast, at hverken elektroniske 
opslagsværker eller det store 
fakultetsbibliotek i Gothers-
gade kan erstatte det.

»Når du går og kigger efter 
en bog, kommer du automa-
tisk til at se på beslægtede 
værker inden for emnet og 
får på den måde nye ideer.  
Vores bibliotekarer kan 
tilmed hjælpe såvel nye stu-
derende som en garvet rotte 
som mig på rette spor i lit-
teratursøgningen. På et stort 
fakultetsbibliotek skal du 
derimod være heldig at finde 
en, der ved noget om dit 
emne,« siger Michael Whyte.

Han tilføjer, at de på 
fakultetsbiblioteket af spa-
rehensyn arkiverer bøgerne, 
efter hvornår de har fået 
dem i hænde og ikke efter 
emne som på institutbib-
lioteket, så bøgerne bliver 
blandet uden logisk sam-
menhæng og derfor kan 
man ikke ose og få inspira-
tion.  

 
udviklingen ikke en  
naturlov
Ifølge Birger Hjørland, pro-
fessor i vidensorganisation 
på Det Informationsviden-
skabelige Akademi, tidli-
gere Danmarks Biblioteks-

BIBLIOTEKER 
På KØBEnHAVnS  
unIVERSITET

Københavns universitetsbibliotek

Biovidenskab

•  Det Biovidenskabelige Fakultetsbibliotek

farmaceutisk videnskab

•  Det Farmaceutiske Fakultetsbibliotek

Jura 

•  Det Juridiske Fakultetsbibliotek

  

naturvidenskab 

•   Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige  

Fakultetsbibliotek

•  Statens Naturhistoriske Museum

  - Botanisk Centralbibliotek

  - Zoologisk Museum - Bibliotek

•  Biologisk Institut 

•  Datalogisk Institut 

•  Institut for Idræt 

•  Institut for Matematiske Fag 

•  Instituttet for Geografi og Geologi 

•  Niels Bohr Institutet 

Samfundsvidenskab 

•   Det Samfundsvidenskabelige 

  Fakultetsbibliotek

•  Institut for Antropologi 

•  Institut for Statskundskab 

•  Institut for Psykologi 

•  Nordisk Institut for Asien Studier (NIAS) 

•  Sociologisk Institut 

•  Økonomisk Institut

Sundhedsvidenskab 

•   Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige 

  Fakultetsbibliotek

•  Panum Biblioteket 

Teologi 

•  Det Teologiske Fakultetsbibliotek 

Humaniora 

•  Det Humanistiske Fakultetsbibliotek

  - IT-Biblioteket

•  Institut for Engelsk, Germansk og Romansk 

•  Institut for Medier, Erkendelse og Formidling 

•   Institut for Nordiske Studier og 

  Sprogvidenskab 

•  Nordisk Forskningsinstitut  

•  SAxo-Instituttet

  - Europæisk og Almen Etnologi

  - Forhistorisk Arkæologi

  - Græsk og latin

  - Historie

  - Klassisk Arkæolog

  - IT-Biblioteket

•  Institut for Kunst og Kulturvidenskab

  - Dansevidenskab

  - Kunst og Visuel kultur

  - litteraturvidenskab og Moderne Kultur

  - Musikvidenskab

  - Teatervidenskab 

•   Institut for Tværkulturelle og Regionale 

  Studier

  - Asienstudier

  - Carsten Niebuhr

  - Center for Komparative Kulturstudier 

  - Minoritetsstudier

   - Religionshistorie og Indianske Sprog og   

        Kulturer

  - Østeuropa 

skole, er bibliotekerne un-
der et voldsomt pres for at 
effektivisere og centralisere 
på grund en generel stram 
økonomi og en stigende 
kommercialisering. Det be-
tyder dog ikke, at det er en 
naturlov, at de små institut-
biblioteker må nedlægges. 
Universitetet kunne godt 
vælge at gå imod strømmen 
og bevare de lokale bibliote-
ker, mener han. 

»Det er en udvikling, 
som fortjener et modspil, 
da man sagtens kan være 
uenig i, hvad der er ved at 
ske. Institutbibliotekerne er 
opbygget gennem genera-
tioner, og tidens strømnin-
ger kan læses i samlingerne, 
så noget går helt sikkert 
tabt, når de nedlægges, og 
fagenes litteratur blandes i 
større enheder,« siger Bir-
ger Hjørland.

Han tilføjer, at han finder 
det vigtigt, at der er un-
dervisning i informations-
kompetence knyttet til de 
faglige enheder og ikke blot 
til de store fakultetsbibliote-
ker, da erfaringerne viser, at 
de studerende bedst lærer 
fagets litteratur og håndbø-
ger at kende i små miljøer.

   
det digitale bibliotek  
er på vej
Birgitte Sloth siger, at bib-
liotekerne skal lukkes, fordi 
udviklingen går i retning 
af mere digitalisering både 
med hensyn til materialer 
og søgning. Det betyder at 
selve den fysiske brug af bib-
liotekerne som materiale-
samlinger bliver mindre, og 
bibliotekspersonalet derfor 
skal have bedre mulighed 
for at bruge tid på at hjælpe 
og vejlede studerende, for-

skere og undervisere og løse 
andre biblioteksopgaver.

Den anden årsag er, at 
fakultetet er nødt til at be-
grænse forbruget af ressour-
cer til biblioteksformål. 

Birgitte Sloth tilføjer, at 
fakultetet generelt mener, at 
det er vigtigt at inddrage og 
høre studerende i forbindel-
se med beslutninger om fx 
uddannelser og studiemiljø. 
I forbindelse med biblioteket 
er der imidlertid brug for at 
træffe en hurtig beslutning 
for at skabe afklaring og 
tryghed for fakultetets bibli-
otekarer. Det har derfor ikke 
været muligt med en læn-
gere proces, men biblioteka-
rerne er blevet orienteret og 
det er også blevet drøftet i 
fakultetets Biblioteksudvalg 
og i Akademisk Råd. 

Det er planen at indrette 
studiemiljøfaciliteter i dele 
af de arealer, der frigøres. 

Den endelige beslutning 
om lukningen træffes of-
ficielt i uge 22, men de an-
satte har ifølge Tine Gam-
meltoft, lektor og tillidsre-
præsentant på Antropologi, 
en kraftig fornemmelse af, 
at beslutningen er truffet i 
forvejen.

»Vi synes, at det er en 
meget høj pris at miste 
vores bibliotek for at spare 
to millioner kroner. Det er 
ude af proportioner, og vi 
undrer os over at proces-
sen skal forceres på denne 
måde. Nu må vi se om den 
høring, der er i gang, er ud-
tryk for et reelt ønske om at 
tage studerende og ansattes 
holdninger alvorligt, eller 
om der er tale om rent skue-
spil,« siger hun.

clba@adm.ku.dk

HAPPEnIng

Studerende lånte bøger på Samfundsvidenskabs institutbiblioteker 

til lånerkortene smeltede den 30. maj og mødtes uden for lokalet, hvor 

Akademisk Råd diskuterede lukningsplanerne.
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når kemien 
ikke er god
På KU forsker man i kemi på tre fakulteter, 
og ledelsen drømmer om at samle 
trådene i ét stort institut, der kan opnå 
’kritisk masse’ og genrejse universitetet 
som kemisk flagskib. Men planerne  
møder voldsom modstand, der truer med 
at få selve KU-enheden til at slå revner.

siden, siger prorektor foran en gruppe 
kemiforskere på Det Biovidenskabelige 
Fakultet, Life. 

Bjørnholm vifter med hænderne, mens 
han taler, og manchetknapperne på hans 
jakke ringer som små kaner i julesneen. 
Men på femte sal i Lifes ’skyskraber’ på 
Frederiksberg, sidder hans tilhørere med 
armene over kors. Der er noget galt, loka-
let emmer af skepsis. 

Store planer
Københavns Universitet forsker og under-
viser i dag i kemi på tre forskellige fakul-
teter. Det er ukoordineret og ineffektivt, 
lyder vurderingen fra tre udenlandske 
eksperter, som anbefaler at samle hele 
dynen i et helt nyt institut, der passende 
kan ligge i den kommende Niels Bohr 
Science Park på Det Naturvidenskabelige 
Fakultet (Science) og få navn efter den 
store kemiker Johannes Brønsted. 

Hvis det sker, skal Det Biovidenska-
belige og Det Farmaceutiske Fakultet 
(Farma) afgive sine forskere i miljø- og 
medicinalkemi til Science, og dermed 
bliver det nye institut et af Europas, eller 
verdens, største. Desuden har KU’s besty-
relse lovet at investere i tre grundforsk-
ningscentre i kemi, der kan banke KU op 
i højeste kemiklasse – og en gang for alle 
vise de irriterende dygtige kemikere i 
Aarhus og på DTU, hvem der er boss.

Planerne er ikke vedtaget endnu, 
understreger Thomas Bjørnholm, og be-
slutningen er heller ikke hans. Den skal 
KU’s bestyrelse træffe den 15. september, 
ifølge tidsplanen. 

Men tag ikke fejl: det, der foregår nu, 
er ikke nogen spæd drøftelse af eventua-
liteter. Prorektor er kommet for at sælge 
en idé. Han har rektor Ralf Hemmingsen 
med for at bakke op og besvare spørgsmål 

fra salen. Begge kommer de et par gange til 
at forglemme sig og tale om fusionen – eller 
fissionen, hvis man følger prorektors atom-
reaktor-metaforik – som om den allerede 
har fundet sted.

Svært at blive på toppen
Det har den på en måde også. Kemiens 
fremtid og muligheden for faglige syner-
gier var i hvert fald allerede på tapetet, før 
de dengang tre universiteter, KU, KVL og 
Farma, slog sig sammen i 2007, fortæller 
Thomas Bjørnholm.

 »Alle rapporter i fusionsopfølgningen 
beskriver, at kemi bør styrkes. Og vi er jo 
også i gang med en strategiproces, hvor et af 
de temaer, der dukker op hele tiden, er, at 
Københavns Universitet har god forskning 
og god undervisning, men at vi kan forbedre 
vores evne til at få den gode forskning til at 
smitte af på den gode undervisning.«

 »Hvis man ser på de universiteter, som i 
hvert fald jeg gerne vil sammenligne os med 
– dem, der er bedre end os – så kan man 
konstatere, at de har løst den opgave.«

Thomas Bjørnholm hinter blandt andet til 
Oxford, hvor man netop samlede et stagne-
ret kemimiljø i et nyt center. Det skete un-
der ledelse af Steve Davies, som er en af de 
tre eksperter, der nu anbefaler et superinsti-
tut på KU. Sidste år var dekanerne for Life, 
Farma og Science selv på besøg hos Davies i 
Oxford for at hente inspiration.

 Ifølge Thomas Bjørnholm kræver den ide-
elle kobling af grundforskning og uddannel-
se en vis volumen. Han nævner fysikinstitut-
tet på Danmarks Farmaceutiske Universitet, 
hvor han selv underviste som ganske ung, 
som eksempel på et fagmiljø, der nok var for 
småt til at fungere. 

 »Det var en lille afdeling af rigtig dygtige 
folk, men der var kun brug for tre-fire styk-
ker til at levere et støttefag på en farmaceu-

fuSIOn
Af Christoffer Zieler

Kemi skal genrejses; så storslået kan det 
siges. 

Eller, det kan faktisk siges endnu mere 
storslået. Ifølge prorektor på Københavns 
Universitet Thomas Bjørnholm skal kemi-
faget, når KU samler dets adskilte dele i et 
nyt superinstitut opnå kritisk masse, så en 
kædereaktion af forskningsidéer kan sætte 
i gang. 

Sjældent har et fag kunnet se frem til at bli-
ve så forkælet. Der er millioner i kassen til 
nye grundforskningscentre, byggekranerne 
står klar til at opføre lokaler og laboratorier 
af højeste standard, og ledelsen har gjort 
sagen til en hovedprioritet. Thomas Bjørn-
holm er endda selv professor i kemi, som 
har høstet respekt for at bygge et helt nyt 
felt op i nanoscience på KU.

Med et samlet institut kan Københavns 
Universitet igen blive et af verdens bedste 
til kemi, sådan som det var for blot 20 år 
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Farma afviklede sidenhen sit lille fag-
miljø i fysik, og i dag efterspørger Novo 
Nordisk, ifølge prorektor, lige præcis 
kandidater, der har viden om biofysik 
sammen med farmaci. 

 »Det piner mig at se, at det er gået 
tilbage for Københavns stolte tradition 
for kemi, som går helt tilbage til Niels 
Bjerrum og senere folk som Krogsgaard-
Larsen …« siger han, idet han nævner to 
forskere fra henholdsvis Life og Farma 
som de første af en længere række kory-
fæer.

 »Man kendte København for kemi, og 
der har været en pause i det, men nu skal 
vi til at i gang, og jeg kan se, at det kan 
lade sig gøre andre steder.«

gamle Ku’s krise – ikke vores 
Prorektor taler lige ud af posen om, at 
kemifaget befinder sig i en bølgedal på 
KU. 

Og her ligger i hvert fald en af kna-
sterne for de skeptiske folk på Life og 
Farma. For man kan godt bilde dem ind, 
at gamle KU’s kemi er i krise med lave 
studenteroptag og manglende evne til 
at få fingrene i grundforskningscentre 
og Nobelpriser, og hvad der nu ellers 
definerer succes. Men Farmas kemi og 
Lifes kemi er der derimod intet at ud-
sætte på. I hvert fald, hvis man spørger 
dem selv. 

Både Life og Farma var selvstændige 
universiteter indtil de i 2007 blev en del 
af Københavns Universitet, og begge ste-
der er der en fornemmelse af, at man gør 
tingene lidt anderledes (læs: fornuftige-
re) end gamle KU. Man uddanner nemlig 
kandidater, som får et job, mens KU som 
sædvanlig har travlt med at lægge luftige 
planer om at blive en ny ’Noma’ i univer-
sitetsbranchen. >

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab inviterer til  

The Royal academy Nobel lauReaTe lecTuRes 2011

 Kom og høR

 Nobel-
 PRIsTageR
 I øKoNomI foRTælle om
 sIT lIv I foRsKNINgeN

Tirsdag den 14. juni kl. 15.00
holder nobelpristager i økonomi 2010 professor Dale T. Mortensen 
forelæsningen: »Markets with Search Friction and the Great Recession«, 
hvor han også taler om sit liv i forskning og vejen til Nobelprisen.

Sted:   Chr. Hansen Auditoriet, »Kommune hospitalet«  
Københavns Universitet  
Center for Sundhed og Samfund 
Øster Farimagsgade 5, bygning 34

Efter forelæsningen er der reception med champagne og kana peer,  
hvor alle er velkomne. Tilmelding er dog påkrævet så hurtigt som  
muligt på www.royalacademy.dk

For yderligere information kontakt venligst Eva Bang-Hansen på  
ebh@royal academy.dk

The Royal Academy Nobel Laureate Lectures er støttet af Novo Nordisk Fonden.

Næste forelæsning i rækken bliver den 9. september 2011 med professor  
venki Ramakrishnan, nobelpristager i kemi 2009

Torben M. Andersen, professor, 
lic.oecon., ph.d i økonomi ved 
Aarhus Universitet skriver om 
nobelpristageren:

Dale T. Mortensen blev tildelt 
Nobel prisen i økonomi i 2010 
– sammen med Christopher 
Pissarides og Peter Diamond – 
for deres analyser af friktioner 
på forskellige markeder, såkaldt 
søgeteori. Det teoretiske grund-
lag for markeder med friktio-
ner, som de har udarbejdet, er 
blevet udvidet og er især blevet 
anvendt på arbejdsmarkedet, 
men det er også relevant i 
mange andre sammenhænge. 

De har udviklet modeller, 
som hjælper os med at forstå, 
hvordan arbejdsløshed, ledige 
stillinger og lønninger bliver 
påvirket af reguleringen og 
økonomisk politik.

Dale T. Mortensen har et 
professorat ved Northwestern 
University, Evanston, Illinois 
men har været fast gæst på 
Institut for Økonomi ved 
Aarhus Universitet gennem 
mange år og har siden 2006 
været tilknyttet instituttet som 
Niels Bohr-gæste professor 
på en bevilling fra Danmarks 
Grundforskningsfond.

Dale T. Mortensen
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En STRATEgI fOR 
AT STYRKE KEMI

Tre internationale eksperter i kemi har 

foreslået, at Københavns Universitet 

etablerer et fælles miljø for uddannelse og 

forskning i kemi.

Panelet anbefaler, at KU opretter et helt 

nyt kemisk institut, der for eksempel 

kan opkaldes efter den danske kemiker 

Johannes Brønsted, i nye bygninger i den 

kommende Niels Bohr Science Park på Det 

Naturvidenskabelige Fakultet.

Det foreslåede institut skal rumme alle 

kernediscipliner inden for faget.

Dermed skal kemiske forskere på både Det 

Biovidenskabelige Fakultet (life) og Det 

Farmaceutiske Fakultet (Farma) være del 

af det nye institut.

Instituttet vil, hvis realiseret, være en af de 

største kemiforskningsenheder i Europa.

Københavns Universitets ledelse har 

samtidig planlagt at oprette to eller tre 

forskningscentre i kemi, der hver bliver fi  -

nansieret med omkring 35 millioner kroner 

over fem år.

tisk uddannelse. Og tre-fire stykker, som bor 
på deres eget institut, har simpelthen svært 
ved at holde sig på toppen af deres forsk-
ningsfelt. Til gengæld er de tæt på tingene 
og har igennem mange år fået lavet et kur-
sus, der, i hvert fald i deres egen opfattelse, 
passer til et bestemt studium.«

IllUSTRATIoN: CHRISToFFER ZIElER
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»Hvorfor samler de ikke bare matematik-
ken?« spørger en ansat i Lifes administra-
tion sarkastisk.

»De laver jo også matematik på Politstudi-
et – så ud på Naturvidenskab med dem. Og 
der er vist også fag, hvor man taler engelsk, 
de skal da lægges sammen på Humaniora.«

De skeptiske forskere på Life har vi alle-
rede omtalt – men prøv engang at drikke en 
kop kaffe med en skefuld salt i, så har du et 
billede af ansigtsudtrykkene på Farma.

På Farma hader alle grupper fusionen, som 
vil flytte cirka en tredjedel af det lille fakul-
tets 450 ansatte over på Science. Forskerne 
hader den. De teknisk-administrative hader 
den. De studerende hader den. Selv deka-
nen, venlige, samarbejdsvillige Sven Frøkjær 
– ledelsens egen forlængede arm – proteste-
rer. Siden planerne blev kendt, har fakultetet 
tæppebombet Universitetsavisen med læser-
breve, der skal forhindre katastrofen.

I et bramfrit interview har dekanen sagt 
rent ud, at Farma er i fare for at gå under, 
hvis fusionen bliver til noget. Det er sådan 
set det samme som at sige, at han har sat sin 
stilling ind på at få en ordning for kemi, der 
tilfredsstiller farmaceuterne – for hvordan 
skulle han kunne lede et fakultet, hvis han 
ikke selv tror på, det er levedygtigt?

»Det, man foreslår vil ødelægge et rigtig 
godt forskningsmiljø med et klart fokus og 
et supergodt uddannelsesmiljø, der uddan-
ner kandidater, som bliver afsat stort set 
med det samme. Det er en ekstrem og også 
urimelig gambling, hvis man på den bekost-
ning vil styrke kemi,« siger han blandt andet 
i interviewet.

Farma uddanner slet ikke kemikere, men 
lægemiddeleksperter. Og hvilke garantier 
er der for, at et stort, nyt kemisk institut vil 
have samme præcise fokus? Sven Frøkjær 

er ikke for fin til at minde om, at det var 
Kemisk Institut, der for nylig nedlagde 
grunddisciplinen analytisk kemi, og at 
Farma samlede stumperne op og ansatte en 
professor til dette livsnødvendige fag. Sæt 
hvis medicinalkemien bliver behandlet lige 
så stedmoderligt på det nye institut.

Kemisk Institut må få alle de millioner, 
KU kan undvære, hvis det står til Farma-
dekanen. Men ikke hans forskere og stude-
rende. Det sidste med en fed streg under:

»Hvis det her bliver realiseret, føler jeg 
dybt i min sjæl, at man ødelægger dette 
fakultet og også universitetets muligheder 
for at uddanne lægemiddeleksperter af den 
kvalitet, som vi har i dag.«

Også problematisk intet at gøre
Pølsesnak, siger de på Kemisk Institut. Men 
Kemisk Institut står også til at overtage flere 
hundrede forskere og studerende med dertil 
hørende taxameterbevillinger fra statskas-
sen. Eller gør de?

»Kemisk Institut bliver jo altså også ud-
slettet, hvis det her bliver til noget,« siger 
institutleder Mikael Bols, der dog selv er 
tilhænger af sammenlægningen. Den er en 
god idé, men ikke ’et must’, som han siger i 
sin betonblok i det store H.C. Ørsted Institut 
på Nørre Campus. 

Bols taler om fordelen ved at være et stort 
institut, når man skal investere i for eksem-
pel dyre spektrometre, som alle kemikere 
skal bruge. (Faktisk har både Farma og 
Science søgt om penge fra forskningsrådene 
til nyt udstyr af denne type). 

Han gør også opmærksom på, at man 
kan udnytte laboratoriekapaciteten meget 
bedre, når man er flere. (Faktisk er belæg-
ningsprocenten på nogle af KU’s kemiske 
laboratorier temmelig lav).

»Man kan ikke forvente, at der sker mirakler 
på ingen tid, men på KU har vi det problem, 
at nogle fagområder overlapper. Et professo-
rat i organisk kemi kan du lige så godt slå op 
her som på Farma. Så her er nogle fordele i at 
tænke det sammen, især på den lange bane.«

Mikael Bols har også en anden pointe, 
som kritikerne af fusionen måske ignorerer. 

»Man ved jo, hvad man har, ikke hvad 
man får,« siger han. »Men der er også en 
pris ved ingenting at gøre.« 

Den mere eller mindre udtalte kritik 
på Life og Farma af, at Kemisk Institut er 
det syge barn, som de bliver tvunget til at 
redde i fusionen, tager Mikael Bols roligt. 
Han har været institutleder i fire år, og han 
kan faktisk pege på, at han har gjort noget 
af det, de har været dygtige til på Life og 
Farma, nemlig koble uddannelse snævert til 
arbejdsmarkedets behov. 

På den måde har Bols formået at øge 
studenteroptaget fra 30 til 70 om året 
og gjort økonomien på Kemisk Institut 
sund. Opskriften er blandt andet en BA-
uddannelse i medicinalkemi – Farmas 
kerneområde. 

Læserne må selv gætte, om lige netop 
satsningen på medicinalkemi har vakt be-
gejstring på lægemiddelfakultetet Farma 
og givet forskerne derude lyst til at udvide 
samarbejdet.

Det er med andre også god gammeldags 
rivalisering og politik, der forbistrer fusi-
onsplanerne. Life og Farma opgav deres 
selvstændighed i 2007, og nu skal de måske 
også opgive deres særlige verdensbillede. 

Kemi på Københavns Universitet er noget 
meget forskelligt, afhængig af, hvem man 
spørger. På Farma er det et vigtigt redskabsfag 
for folk, der forsker i medicinfremstilling, og på 
Life understøtter det forskning i, hvordan man 

BEgRAVELSE

En ligkiste til kemi ligger i lifes forhal på Thorvaldsensvej, som håndfast udtryk 

for, hvor populære KU-ledelsens fusionsplaner er herude.

– for eksempel – håndterer spildevand fra land-
bruget. På Kemisk Institut er kemi derimod 
stenhård grundforskning – Kemi med stort K. 
Hvis KU samler al kemien, skal det nye institut 
levere det hele på én gang. Kan man det?

fusion er en lakmusprøve for Ku
Det tror prorektor Thomas Bjørnholm på.

»Det er jo helt fuldstændig fantastisk. Vi 
bygger for to milliarder kroner bygninger, 
som blandt andre kemikerne kan flytte ind 
i, og vi har afsat penge til tre grundforsk-
ningscentre af vores basisbevilling. Det er en 
enestående fantastisk chance.« 

»Vi har et fælles behov for at kombinere 
vores gode forskning og vores gode under-
visning, så begge dele bliver bedre. Og det 
her kemispørgsmål er første lakmusprøve på, 
om vi kan finde ud af det. For det er det, der 
skal til, hvis vi skal opad i international anse-
else, også blandt studerende.«

 Da Thomas Bjørnholm talte til forskerne 
på Life om planerne virkede han, ærlig talt, 
frustreret over at møde så megen skepsis. Og 
han ved udmærket, at slaget om at overbe-
vise farmaceuterne kan blive hårdere endnu. 
Men han siger, at han ikke er skuffet.

 »Jeg tror nok, jeg er mere eventyrlysten, end 
mange er. Jeg synes, det er fedt at få sådan en 
chance. Lad os se at komme ud på den hvide 
plet på landkortet og få bygget noget nyt op!« 

 »Jeg kan sagtens se, at det er nemmere 
at sige end at gøre, men vi har dog gjort det 
med nanocenteret. Der var ingen, der kunne 
sige, at nanoforskningen var et lunt og rart 
sted at være. Men det lod sig gøre at skabe 
fundamentet for tværvidenskabelig frontlin-
jeforskning, og jeg håber sådan, at jeg kan 
være med til at skabe en stemning af, at det 
kan vi altså også på kemiområdet.«

chz@adm.ku.dk

SuPERInSTITuT 

KU bygger for milliarder til naturvidenskaberne i de næste par år. En stor del af de nye 

kvadratmeter kan blive kemikernes, hvis de ellers vil flytte sammen.
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i tal

KEMISK InSTITuT 
(SCIEnCE)

BA-studerende: 183

Kandidatstuderende: 82

Ph.d.-studerende: cirka 60

VIP: cirka 40

TAP: cirka 25

Emeriti, VIP uden fastansættelse, m.v.: 

cirka 40

InSTITuT fOR MEdICInALKEMI 
(fARMA)

Studerende: Farma har cirka 1.400 studerende, 

som er indskrevet på fakultetet, ikke ved de en-

kelte institutter. Institut for Medicinalkemi står 

for cirka en tredjedel af samtlige studerendes un-

dervisning svarende til 4-500 studenterårsværk.

Ph.d.-studerende: cirka 60

VIP: cirka 70

TAP: cirka 30

Dertil kommer, at det lidt større Institut for 

Analytisk Kemi og Farmaci også beskæftiger en 

del kemikere. op til en tredjedel af de ansatte kan 

også blive overfl  yttet til et fusioneret institut.

InSTITuT fOR gRundVIdEnSKAB 
Og MILJØ (LIfE)

life er tværfagligt med en række fag, der har 

elementer af kemi. Tallene skal derfor tages med 

et gran salt – de kan blive højere eller lavere, alt 

efter, hvad man vælger at defi  nere som ‘ren’ kemi.

Studerende: Blandt andet tager 250 studerende 

kemikurser til 15 ECTS. 190 tager kurser til 4,5 

ECTS. Det er den type kurser, der kan blive fl  yttet 

til et fusioneret kemiinstitut.

Ph.d.-studerende: cirka 30

VIP: cirka 20

TAP: cirka 13
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dopingdømt cykelrytter 
rykker på Medicin
Besat af sportslig succes snød Peter Riis Andersen sine 
konkurrenter og tog EPo for at køre hurtigere. Nu, efter to års 
karantæne, vil han bare gerne være læge. 

MEdICIn
Af Mike Young

Når han tvinger sin cykel over rødder og 
gennem grøfter i den danske skovbund, er 
Peter Riis Andersen ikke længere oppe for-
an, hvor det gælder. Han har ikke længere 
licens til at køre løb på eliteniveau, og han 
er nu kun med for sjov.

I 2008, nykåret dansk mester og for an-
den gang på vej til OL, blev Peter Riis afslø-
ret med det præstationsfremmende stof EPO 
i blodet. Med tøvende synken indrømmede 
han på en pressekonference, at han havde 
snydt, og at han havde gjort det, fordi han i 
perioden »leverede middelmådige resulta-
ter, der var under det niveau, jeg normalt 
repræsenterer.« 

Nu, i slipstrømmen på to års udelukkelse, 
er de sportslige ambitioner erstattet med 
medicinstudiets lærebøger og et nyt liv.

»Jeg har gennemgået en personlig udvik-
ling, som jeg er glad for. Sådan er det med 
modgang, den er med til at forme en. Den 
er eksistentiel: Min tidligere identitet blev 
ændret fra den ene dag til den næste. Og jeg 
måtte finde ud af, hvem fanden jeg så er,« 
forklarer han.

Kan ikke trykke på ’off’
Den professionelle sportsmand, der pas-
sede sit medicinstudie samtidig med 20-25 
timers ugentlig træning og konkurrencer, er 
nu fortid.

Han kunne, teknisk set, blive den samme, 
hurtige, Peter Riis som han var før, mener 
han. Han havde endda lige efter sin karan-

tæne søgt om licens til at køre løb, for, som 
han siger, »på to år kan man blive meget 
sulten«.

Men afsavnet var trods alt ikke nok til at 
få Peter Riis seriøst tilbage i sadlen.

»Jeg har nok at gøre med at blive læge 
nu. Én ting er træningen. Det kan fungere 
nogenlunde, så længe man ikke har børn. 
Men rejserne: At være væk fra undervis-
ning, vågne op i lufthavnshotel i Zürich, 
flyve hjem til København og tage direkte 
til forelæsning. Det er svært med de fokus-
skift. Cykelløb er intenst, man kan ikke 
bare trykke på ’off’.« 

Ny dopingkontrol, der kræver, at der er 
styr på cykelrytterens opholdssteder, pas-
ser heller ikke godt sammen med en livsstil, 
hvor sporten ikke er alt.

»Sidste år, da jeg havde licens, skulle 
jeg hele tiden tage stilling til, hvor jeg var 
henne. Hele tiden! Når jeg er stiv til fredags-
bar, skal jeg så tage stilling til, hvor jeg er 
den næste morgen, fordi de kan risikere at 
dukke op. Licens? Orker det ikke!«

Tror de ved alt om cykling    
Tilbage i 2008, det år, der ifølge Peter Riis 
var den eneste periode, han dopede sig, fik 
han fat i EPO’en via kriminelle kanaler. 
Aldrig gennem kontakter på universitetet. 
Det var heller ikke studiet, der gjorde ham 
til en dopingsynder, mener han.

Så skulle det lige være kendskabet til 
midlerne, og det at man som medicinstude-
rende er mere fortrolig med nåle. 
 »Men det ville jeg også være, hvis jeg var 
laborant,« siger han.

De moralske tømmermænd har fortaget sig. 
Tyske kolleger fra hans professionelle hold 
ALB Gold mistede deres job på grund af
Peter Riis’ doping. 

»Nogle tyske bekendte syntes, jeg var en 
idiot«, siger Peter Riis. Men det er stort set 
de eneste negative kommentarer, han har 
fået siden doping-afsløringen i 2008, og tid-
ligere kolleger fra ALB Gold har nu fået nye 
kontrakter.

Paradoksalt nok blev Peter Riis i det dan-
ske sportsmiljø nærmest anset som et offer, 
og ikke en forbryder. Det forklarer han med, 
at han nyder bred sympati, og at han kom 
ud af doping-indrømmelsen troværdigt og 
hurtigt.

»De fleste havde faktisk ondt af mig. Der 
er virkelig mange mennesker, som godt er 
klar over, at de ikke kan komme til at forstå 

den verden. De ved ikke, hvorfor jeg kunne 
finde på at cykle 200 kilometer en kold 
regnvejrsdag i februar, og de kan altså hel-
ler ikke forstå, hvorfor jeg stak nåle i mig 
selv og brød reglerne. Alligevel har de sagt: 
»o.k. det er ikke vores verden, men jeg kan 
godt lide personen’. Det har jeg oplevet for-
bløffende mange gange.« 

»Dem, der har reageret stærkest, har væ-
ret dem, jeg vil kalde motionsrytterne. De, 
tror, de ved alt om cykling, og de forestiller 
sig, at jeg udelukkende har kørt fra dem, 
fordi jeg dopede mig,« siger han.

gider ikke den livsstil
I sit arbejdsrum på Panum-instituttet, som 
Peter Riis deler med to andre, har han sta-
dig sin indendørscykel stående.
Han træner på den en gang imellem. Men 
den lille røde wattmåler på styret afslører, 
at han træder 15 procent færre watt igen-
nem pedalerne end for tre år siden.
For nylig, til Dustcup, en serie amatør 
mountainbike-løb på Sjælland, kørte 28 
andre cykelryttere igennem målslusen før 
Peter Riis. 

Det er svært at sætte ord på, hvad det er, 
der gør sporten så intens og dragende.

»Hvis der er en bjørn efter dig, så mobi-
liserer du al din energi, og løber så hurtigt, 
du kan. Mountainbike-løb er som at have 
en bjørn efter sig, men det, der mobiliserer 
dig, er konkurrencen. Og det er her, at de 
afsavn, du har lidt, bliver sat på en prøve«.

Nu løber Peter Riis, løfter vægte og træner 
kun fem timer om ugen på cykel.

»Men nogle gange nul timer«, griner han. 
»Jeg savner at være i god form, men jeg 
gider ikke mere den livsstil.«

 miy@adm.ku.dk

nYT gEAR

Peter Riis Andersen (forrest) 

til DM i mountainbike i 2006, 

to år inden han blev fældet 

for doping. Han læser til læge 

på KU.

PETER RIIS 
AndERSEn

•  30 år

•   Blev nummer 18 ved ol i Athen i 2004 og 

vandt sølv ved EM i mountainbike i 2008

•   Indstillet til ol i Beijing 2008, men blev ude-

lukket, da en dopingtest forinden viste det 

ulovlige stof EPo. Fik to års karantæne.

•   Kører nu for holdet Davinci Cannondale, der 

sponserer tøj og udstyr, men ikke stiller krav 

til Peter Riis’ resultater

•   læser til læge på Københavns Universitet

F
o

T
o

: P
o

lF
o

T
o

F
o

T
o

: M
IK

E
 Y

o
U

N
G



16    U N I V E R S I T ETS AV I S E N   5  ◆   2 0 1 1

KUmmentar

stUDenterkOmmmentar

Sommer for Cyrano

fremtidens Ku-lokomotiv 
skal køre på uddannelse

Rektor Ralf Hemmingsen og 

prorektor Thomas Bjørnholm

STATuS 2011

Af Ralf Hemmingsen og Thomas Bjørnholm 

I den seneste tid har Københavns Universi-
tet (KU) indimellem mindet lidt om Cyrano 
de Bergerac – digteren som elsker den skøn-
ne Roxane, men har et ydre, der skygger for 
det gode, han indeholder. Hans næse er så 
lang og grim, at han ikke tør bejle til hendes 
gunst. Også KU har desværre været præget 
af, at vi set udefra ikke har fremstået helt så 
kønt, som vi kunne ønske os. 

Vi tænker selvfølgelig på sagen vedrøren-
de Milena Penkowa, som både vi i ledelsen 
og bestyrelsen har taget meget alvorligt og 
drøftet indgående. Flere undersøgelser er 
blevet iværksat, og nogle er stadig undervejs. 
Det har været en dybt beklagelig sag, som vi 
heldigvis nu er ved at komme til bunds i. Og 
som også har medført noget godt, fordi der 
nu bliver strammet op på områder, der skal 
bidrage til at hindre gentagelser. 

forårets gode resultater
Men de mange artikler om Penkowasagen 
i landets aviser må ikke overskygge, at for-
skere, studerende og andre ansatte på KU i 
løbet af forårssemesteret, har skabt resulta-
ter, som bør kunne overbevise politikere, of-
fentlighed og erhvervsliv om KU’s kvaliteter. 
Og så er resultaterne oven i købet skabt i 
en tid med økonomiske udfordringer, store 
omvæltninger i universitetets struktur og 
rigtig mange udviklingsprojekter, der har 

krævet tid og engagement ved siden af de 
daglige gøremål. Det gør det ekstra impone-
rende, og vi vil gerne sige tak til alle jer, der 
har kastet jeres energi ind i processerne. 

Tilbage til resultaterne: I år og sidste år 
optog KU flere studerende end nogensinde. 
Siden 2007 er optaget øget med ni procent. 
Og vi ser en fortsat stigning i antallet af in-
ternationale studerende og forskere. Også 
frafaldet er faldet markant. Vi markerer os 
på den måde som et bredt universitet, og 
faktisk uddanner KU i øjeblikket over ti pro-
cent af en ungdomsårgang.  

Samtidig formår vi at satse på de dygtig-
ste. På bare tre år er antallet af ph.d.’er ste-
get med 28 procent til over 2.700. 

Trods negativ medieomtale af univer-
siteternes administration er der også her 
opnået en effektivisering på 120 millioner 
kroner. Med stram prioritering og god plan-
lægning er der skabt en økonomisk vækst på 
seks procent i forhold til sidste år, selv om 
nybyggerier til flere milliarder er planlagt 
og skyder op på Panum, det nye Niels Bohr 
Science Park, KUA – ja overalt på KU. 

Og endelig har vi været dygtige til at 
skaffe eksterne midler til konkrete projek-
ter. På den baggrund er det svært at bevare 
pessimismen, og der er grund til at takke de 
mange på KU, der bidrager. 

fingerpeg for fremtiden
Men der er også tendenser, som giver stof 
til eftertanke. For få dage siden var den an-

erkendte uddannelsesøkonom Jamil Salmi 
fra Verdensbanken på besøg i Danmark 
for at tale om world class universities. Her 
fremhævede han universitetsfusionerne 
som en rigtig strategi, men advarede også 
mod at hvile på laurbærrene. Vil man klare 
sig i den skarpe internationale konkurrence, 
skal man frem for alt passe på selvfedmen, 
sagde han. 

PÅ KU er vi vant til at være det store 
universitet, og måske dermed også det bed-
ste. Men det sker ikke automatisk. Selv på 
nationalt niveau har vi i de senere år set en 
tendens til at KU bliver overhalet indenom 
på nogle af de internationale rankings. En 
dugfrisk undersøgelse fra Nordforsk, der 
sammenligner publiceringer på nordiske 
universiteter, bekræfter, at KU ikke altid 
skiller sig så positivt ud, som vores stør-
relse og placering i en hovedstad lægger op 
til. Og selv om rankings kan kritiseres for 
mangt og meget, giver de alligevel et finger-
peg om, at vores nuværende placering ikke 
må tages for givet. 

Der er med andre ord nok at tage fat på 
efter sommeren, hvis vi vil være sikre på, at 
KU ikke kommer til at stå med en næse af 
Cyrano-længde i det globale kapløb. Med 
nye eksterne projektmidler har vi ekstra 
gode forudsætninger for at nå langt. Vi ser 
frem til at løse den opgave sammen med jer. 

STRATEgI 2016

Af Ea Busch Petersen og Bjarke lindemann Jepsen

Københavns Universitet er et kæmpe loko-
motiv, der buldrer frem og trækker videns-
samfundet og udviklingen af fremtidens 
Danmark med sig. Det kræver stort samspil 
for ikke at sænke hastigheden, bryde sam-
men eller ryge af sporet. I Studenterrådet 
mener vi, at uddannelse skal være KU-loko-
motivets nye brændstof, når vi med udarbej-
delsen af Strategi 2016 lægger sporene for 
de næste fire år.  

KU-lokomotivet har med den nuværende 
strategi, Destination 2012, været drevet af et 
fokus på grundforskning og forskningsfyrtår-
ne. Men en forudsætning for god forskning 
er gode uddannelser. Og nu er tiden inde til 
at gøre uddannelserne til det helt centrale 
fokusområde. For gode studerende er den 
vigtigste forudsætning og den største res-
source, når det kommer til fremtidens forsk-
ning, fremtidens arbejdsmarked og fremti-
dens Danmark. Derfor skal uddannelse være 
KU’s førsteprioritet de næste fire år.

Studenterrådets drøm
I Studenterrådet har vi en meget stærk 
drøm for fremtidens KU.

I 2016 er KU et universitet, der er kendt for 
såvel god forskning som gode uddannelser. 
KU’s uddannelser er kendt som studier, hvor 
kvalitet går forud for gennemførselstid, og 
hvor der er plads til fordybelse og dygtig-
gørelse. 

I 2016 er det prestigefyldt at være en god 
underviser på KU. God undervisning præ-
mieres, og den enkelte VIP har mulighed for 
at udvikle sin forskningsbaserede undervis-
ning. Det kan gøres ved et løbende udbud af 
kurser og ved at skabe rum for sparring og 
supervision til den enkelte underviser. 

Der udbydes professorater med fokus 
på undervisning. Og samtidig er det bredt 
anerkendt, at en god underviser ikke blot er 
en god forelæser eller en god vejleder. Den 
enkelte underviser forestår undervisning 
med de metoder, der er bedst til de kon-
krete formål. Det motiverer underviserne; 
det motiverer de studerende; og det skaber 
den bedste læring.

Studentercentreret læring
I 2016 er KU et universitet, hvor den stude-
rende ikke kun møder forskeren i undervis-
ningslokalet, men også på forskningsgan-
gen, i kantinen og måske i fredagsbaren. 
Studerende kender både undervisnings- og 

forskningsdelen af VIP’ernes arbejde. KU 
har en ’åben dør’-politik, og studerende kan 
snuse til forskning både som forsknings-
praktik og i undervisningen.

I 2016 er al undervisning på KU baseret 
på Student Centered Learning, som tager 
udgangspunkt i den, som skal lære, og ikke 
i det, som skal læres. De studerende indgår 
i studiegrupper faciliteret af en underviser 
med diskussioner og vejledning i faglige 
spørgsmål. 

Når man afleverer en opgave, får man al-
tid individuel vejledning og feedback, så læ-
ringen bliver maksimal, og den studerende 
lærer af såvel gode, middel- og mindre gode 
opgaver. Hvad var godt? Hvad fungerede ik-
ke? Og hvordan kan det gøres endnu bedre 
en anden gang?

Alle disse visioner for universitetet er må-
ske ikke originale. Mange af tiltagene finder 
man allerede på fakulteterne. Eller på andre 
danske eller udenlandske universiteter. Det 
gør dem ikke mindre relevante. For de er 
alle elementer i den sporlægning, der er af-
gørende for, at KU-lokomotivet buldrer end-
nu kraftigere i 2016 til gavn for den enkelte 
studerende, forskningen og samfundet.

Ea Busch-Petersen, formand, 

og Bjarke Lindemann Jepsen 

næstformand, Studenterrådet 

ved KU.
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Lotte Rienecker og Peter 

Stray Jørgensen, Akademisk 

Skrivecenter, Det Humanistiske 

Fakultet

krOnik

”Der er behov for mere  
konfrontationsundervisning  
og mere lærerkontakt, mere  
forskningsbaseret undervisning 
i betydningen: studerende som 
aktive undersøgere, studenter-
forskere.”

Rektor satser på  
den gode uddannelse 
– Humaniora skærer ned

at forholde sig målrettet til undervisning 
og for at støtte de studerendes læring og 
undervisernes tusindkunstnerjob med at 
lære fag fra sig på minimal tid, er større end 
nogen sinde. 

Det handler også om gennemførsel og 
mindre frafald. 

Der er behov for at udvikle undervisnings-
former og læringsformer specielt med hen-
blik på hvad der sker mellem lektionerne, 
udvikling af støtte til studiekompetencer 
med henblik på studerende med forskellige 
forudsætninger, behov for hurtig og målret-
tet akademisk ’indkulturering’. 

Der er behov for mere konfrontations-
undervisning og mere lærerkontakt, mere 
forskningsbaseret undervisning i betydnin-
gen: studerende som aktive undersøgere, 
studenterforskere. I takt med de nye behov 
for teaching smarter, not harder ser vi netop 
nu på Danmarks Pædagogiske Universitets-
skole/Aarhus Universitet en stærk opgra-
dering af universitetspædagogikken og 
professionel støtte til det som ACE-Danmark 
kalder for »systematisk undervisningsud-
vikling.« 

Den bevægelse er hele den nordiske og 
angelsaksiske verden en del af. Her på KU 
ser vi at Jura nu gør en stor indsats med en 
revolutionerende studiereform, og vi ser at 
de samfundsvidenskabelige og naturviden-
skabelige fakulteter støt og roligt hele tiden 
fremmer og øger arbejdet med at kvalificere 
og professionalisere universitetsundervis-
ningen. 

Snakkefora er ikke løsningen
Historien om undervisningens og om uni-
versitetspædagogikkens nedprioritering på 
Humaniora er en historie om hvordan der 
kan prioriteres på fakultetsniveau, når bun-
den går ud af pengekassen.

’Administrationen’ ryger først, men også 
de administrationsmedarbejdere, der fak-
tisk underviser og direkte støtter undervis-
ning og undervisningsudvikling, forsvinder. 

Så bliver Ralf Hemmingsens tidsbegræn-
sede tiltag, Den Gode Uddannelse, til som et 
spraglet udbud af undervisningsudviklings-
tilbud, der skal kompensere og sende et 
signal om undervisningens store betydning 
i 2011. Men i 2012 er det slut med pengene, 
og hvad så med aktiviteterne?

Det er ikke nok at nedsætte snakkefora 
som Fakultetets UddanelsesRåd som skal 

»skabe kriterier for god uddannelse«, og 
andre papirtiltag som det sidste centrale 
KU-råd om undervisningsudvikling, Forum 
for Fagdidaktik og Universitetspædagogik. 
Der skal praktisk handling til.

Vi foreslår rektoratet en central priori-
tering og finansiering af undervisnings-
satsningerne. Vi tror på systematisk under-
visningsudvikling for VIP, på universitets-
pædagogik på alle universitetets fakulteter, 
også på det største og fattigste fakultet, 
Humaniora. 

Ellers ser vi at rektor spreder det glade 
budskab om Den Gode Uddannelse, mens 
fakulteterne selv, her det Humanistiske, i 
praksis kan nedprioritere undervisning og 
uddannelse, og henvise de mennesker der 
især arbejder med det felt, til eventuelt inte-
resserede eksterne sponsorer!

Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen, 
Akademisk Skrivecenter på Humaniora. Lotte 
Rienecker er desuden formand for Dansk Uni-
versitetspædagogisk Netværk.

HuMAnIORA

lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen

Rektor har iværksat projektet Den Gode 
Uddannelse, og skriver i sidste nummer af 
Universitetsavisen (4, maj 2011) at der på 
Humaniora er igangsat initiativer, der skal 
rette op på humaniora i krise. Det er pæne 
ord, og det lyder jo herligt.

Men på Københavns Universitets Hu-
manistiske Fakultet har ledelsen i lang tid 
sendt de modsatte signaler. De studerendes 
konfrontationstimetal er stadig i bund, og 
ledelsen satser på at e-læring skal opgrade-
res, så kursusrumsaktivitet og podcasts kan 
kompensere hvad der mangler af undervi-
serkontakt, alt imens tilstedeværelsesunder-
visningen udhules. 

TAP’er der underviser, er blevet fyret i 
januar med begrundelsen at universitets-
pædagogik skal nedprioriteres, og medar-
bejdere der beskæftiger sig med universi-
tetspædagogik, skal på længere sigt kunne 
finansiere sig selv med eksterne midler. 

Akademisk Skrivecenter som i 19 år har 
stået for en lang række aktiviteter med op-
gave- specialeskrivning og vejledning for 
studerende, og som nu står for generiske 
kurser for ph.d.er og vejlederkurser for VIP, 
er de facto nedlagt fra 1. september.

Systematisk  
undervisningsudvikling ønskes
Samtidig med den prioritering på Det Hu-
manistiske Fakultet kan vi se at behovet for 

Universitetets største, fattigste fakultet nedprioriterer 
de initiativer, der fremmer undervisningskvaliteten stik 
imod rektoratets signaler  

AKAdEMISK  
SKRIVECEnTER 

oprettet i 1992 og har siden arbejdet 

undervisning og vejledning i akademisk 

skrivning, med vejledning med VIP som 

målgruppe, med praktisk universitetspæ-

dagogik, og med generiske forskerskole-

kurser. Centret har gennem årene udarbej-

det pædagogiske modeller for akademisk 

skrivning, vejledning og undervisning. 

Udgivelser tæller bl.a. Den gode opgave 

(2005), Specielt om specialer (2005), 

Studiehåndbog for studiestartere (2009) 

og Vejledning – en brugsbog for opgave- og 

specialevejledere (2005).

LæS MERE På
 www.akademiskcenter.hum.ku.dk 
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Human science 
phDs with little  
human contact
They are PhDs in the ‘human’ and ‘social’ sciences, yet they tend to work on 
their own, our survey shows. This is in contrast to natural scientists, who work 
with colleagues. But nearly all international PhDs are motivated and excited

PHd WORK SuRVEY 1

By Mike Young

Most are stressed, but hardly anyone is bored.
This is the short conclusion of a University 

Post work survey carried out among inter-
national PhD students at the University of 
Copenhagen. More than 200 responded.

Across all faculties at the University of 
Copenhagen, the survey’s indicators showed 

that PhD students are excited, motivated, 
efficient and academically satisfied. 

45 per cent are either quite, or very, stres-
sed, 48 per cent just a bit stressed while only 
7.5 per cent are not stressed at all.

Only seven per cent of PhD students are 
quite, or very, bored.

The university world is typically divi-
ded between work in Humanities, Social 
Sciences and Law, what we have chosen 

to call ‘PhDs of the book’ and experiment-
based work in Science, Life Science, Health 
Science and Pharma, what we call ‘PhDs of 
the lab’. The large majority of international 
PhDs in Copenhagen are PhDs of the lab.

Our survey shows differences in the work 
routines between the two groups at the Uni-
versity of Copenhagen.

While PhDs of the book spend several 
hours teaching and administering, most of 

the lab PhD students, have little or no tea-
ching obligation.

PhDs of the book also typically spend 6-15 
hours a week actually working at home, 
away from their assigned office. More than 
21 hours of their work week are spent on 
their own. This is in marked contrast to 
the PhDs of the lab who spend more hours 
working closely with colleagues.

PHoTo: PHoToS.CoM
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PHd WORK SuRVEY
SELECTEd KEY fIndIngS

On a typical day, how would you describe your level of:

Where do you work on your Phd?:

How often do you talk to your supervisor?

( only Science, Life, Health and Pharma Phds)

How often do you talk to your supervisor?

( only Humanities, Social Science and Law Phds)

Boredom Excitement
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At my 
assigned office

Motivation Stress

In the 
library

Work 
efficiency

At home

0-5 hrs 6-15 hrs 16+ hrs

Academic
satisfaction

Somewhere 
else

3

2.5

0

0.5

1

1.5

2

150

125

175

0

50

25

75

100

Never or less 
than once a 

month

once a 
month or 

more

once a 
week or 

more

once a day  
or more

Never or less 
than once a 

month

once a 
month or 

more

once a 
week or 

more

once a day  
or more

As one pharmaceutical science PhD wrote in 
the comment field in the survey: »In the lab, 
one is never alone, and my colleagues are 
my friends«.

Toke Nordbo has worked both sides of the 
academic fence. He used to be a PhD 
administrator at Copenhagen’s Niels Bohr 
Institute which is Physics, and now works at 
the PhD centre at the Faculty of Humanities.

He reckons that the different work rou-
tines of international PhDs of the book and 
international PhDs of the lab are in line with 
what you would expect among a group of 
Danish PhDs.

»Projects in what we in Danish call the 
‘dry faculties’ - humanities, social science, 
theology and law - are more individualised. 
As a PhD student in these subjects you are 
less accountable to others. As, say, a phy-
sicist, others are more dependent on your 

work,« he says, adding that for book PhDs, 
»work can be a very lonesome experience.«

         
Lab work, the day’s ‘backbone’
Lars Holm Rasmussen is special advisor 
at the Faculty of Life Sciences and in close 
contact with PhDs. He explains the key dif-
ference between what we call lab PhD work 
and book PhD work:
»If you are running experiments, most of the 

Phd work survey 
What did we do?

our survey was sent out to more than 

400 international PhD students at the 

University of Copenhagen via e-mail 

lists from the International Staff 

Mobility office and was supplemented 

by several Faculty e-mail lists on our 

request. 

More than 200 PhDs did the survey – 

with the relative weight of each faculty 

in our sample corresponding well to 

real figures.

We received no responses from the 

Faculty of Theology, which has few 

international PhDs enrolled.

SEE THE fuLL RESuLTS Of 
OuR SuRVEY On 

UniversityPost.dk

work in the laboratory will require you to be 
physically present. The empty slots of time 
will be spent in the office, but you still have 
to go back to the lab, so the lab work be-
comes the backbone of your day,« he says, 
adding that departments consciously encou-
rage PhDs to be present to foster social ties.

An often-heard complaint in the PhD  
world is that supervisors are hard to pin 
down for a meeting.

University of Copenhagen supervisors are 
no exception to this rule, according to the 
survey, especially among PhDs of the book. 
Most PhDs in these subjects talk to their 
supervisors less than once a week, with one 
out of every six talking to their supervisors 
once a month - or never.

In contrast, three out of every four PhDs 
of the lab talk to their supervisor more than 
once a week and many more than once a 
day.

According to Lars Holm Rasmussen from 
Life Sciences, there is a practical explana-
tion for this too.

»Most PhD students here work on joint 
projects, and write papers with multiple 
authorship. This in itself requires more col-
laboration and more supervision. We also 
encourage a close relationship between the 
PhD student and the supervisor,« he says.

84 hours plus a week
That international PhDs of the book spend 
more work time at home, with less close 
contact to their colleagues and supervisors, 
apparently translates to more time on face-
book.

Two out of every three PhDs of the book 
check social media twice, or more, times a 
day. But this is just slightly more than their 
colleagues in the lab: Half of PhDs of the lab  
are on social media more than twice a day.

A few facts:
More than half of all PhDs want to conti-

nue working at university after their PhD. 
And one in every four PhDs attended no 
social events at all in the last week up to the 
survey.

PhDs like to think of themselves as hard 
workers. But a geographer takes the prize 
for downright slavery: He or she (the survey 
was anonymous) claims an 84 hour-plus 
work week; researching, writing, admini-

stering and networking. Luckily, a bland 
understatement is offered in the comment 
field:

»Teaching was concentrated into one  
semester in my case«.

miy@adm.ku.dk

Most PhDs in these subjects talk 
to their supervisors less than once 
a week, with one out of every six 
talking to their supervisors once 
a month - or never.
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War of the Wardrobes
We line up the most fashionable students 

from our Campus Catwalk series next to 

sassy students from Hong Kong and Seoul. 

Who dresses the better? Asian tigers or cool 

Scandinavians? You get to decide.

With this, we also encourage our readers to 

send in their series of photos of snappy dres-

sers from other universities.

800 residents held hostage with 
no power, no net
Dorm students were evacuated as poi-

sonous smoke seeped in through the ven-

tilation of their rooms. In the middle of the 

finals, confusion reigned, with no internet 

and thieves lurking 

uproar as faculty plans to close 
five libraries
Students at the Faculty of Social Sciences 

are completely blown away by a proposal to 

close five of their faculty’s libraries after the 

summer holidays. 

In Jordan, secret service is on 
campus 
A University of Copenhagen student reports 

from a campus in Amman where politically 

active students are threatened with suspen-

sion, prison, and violence

guide to denmark’s summer 
festivals
With only a few months of summer, Danes 

have learned to make the most of it, with a 

new festival almost every weekend. Read 

about festivals that will make your summer-

time just that much brighter

Most Commented:

Analysis: Evaluations and their 
discontents
lecturer in sociology leopold Galicki un-

packs what anonymous student evaluations 

say, and don’t say, about the quality of a 

university course

REAd THE fuLL ARTICLES, 
COMMEnTS And THE RESPOnSES 
TO THEM On

Universitypost.dk

Concentrates  
best on the couch

Works best at the office

For Australian historian Daniel, home 
can sometimes be the best place to work

omar Faruk shares an office with a fellow PhD student.  
The designated workspace helps him concentrate

REd TAPE

We caught up with Daniel while he was waiting 

in line for a visa at the Immigration Service

SPACE fOR THOugHT

omar from Bangladesh opts for office work
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PHd WORK SuRVEY 2

By Mike Young

Four months into his PhD on 19th 
century German missionaries in the 
South Pacific, Daniel Midena, from 
Australia, is still finding his routine.

At the moment he spends more 
than 16-20 hours on administration 
a week, »putting in PHD plans,  
applying for visas, figuring out 
travel applications, and getting fun-
ding,« he explains.

When the University Post caught 
up with Daniel he had already been 
waiting an hour at the notorious  
Immigration Service. He was num-
ber 46, and the electronic queue  

seemed to be stuck on number 41 
for the duration of our interview. 

But when he gets down to actu-
ally doing his core PhD work, 6-15 
hours a week it takes place at his 
own home.

»The thing is, a lot of my actual 
work at the moment involves rea-
ding, and just having a computer 
turned on can be a huge distraction, 
so occasionally I spend a day on the 
couch. This is the most productive. I 
also work a lot in the weekends.«

miy@adm.ku.dk 

PHd WORK SuRVEY 3

By Johanne Wenstrup

Omar Faruk Miazi, a PhD student from 
Bangladesh, spends a typical day in a 
sparsely decorated, quiet office at the 
Department of Large Animal Sciences 
in Life Sciences’ Frederiksberg campus.

»I prefer working at the office to 
working at home. At the office you 
have to work,« he explains. 

His research within the field of popu-
lation biology currently does not entail 
much lab work. But he uses his office 
as it offers fewer distractions than sit-
ting at home, even though Omar do-
esn’t have the space all to himself.

»I share the office with Inez, who 
is from Portugal,« he says, adding 
that »we often talk and have lunch to-
gether with the other PhD students in 
the building.«

Working at the office has a built-in 
benefit.

»If I run in to a problem, I can al-
ways talk it over with my supervisor, 
who has an office right next to mine.« 
says Omar and smiles.  

Uni-avis@adm.ku.dk 
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kalenDer
Markets with Search friction and the 
great Recession
GæSTEFoRElæSNING – Af nobelpristager i økonomi 

2010 professor Dale T. Mortensen

Tid: 14/6 kl. 15.00

Sted: Chr. Hansen Auditoriet, Kommunehospitalet, CSS, 

Øster Farimagsgade 5, bygning 34

Arr.: The Royal Academy Nobel laureates lectures.  

Tilmelding på www.royalacademy.dk/Nobel-laureate-

lectures

Dale T. Mortensen modtog nobelprisen for sit bidrag til 

analyser af friktioner på forskellige markeder, såkaldt sø-

geteori. Det teoretiske grundlag for markeder med friktio-

ner er blevet udvidet til anvendelse på arbejdsmarkedet, 

men det er også relevant i mange andre sammenhænge. 

Mortensen og co. har udviklet modeller, som hjælper os 

med at forstå, hvordan arbejdsløshed, ledige stillinger og 

lønninger bliver påvirket af reguleringen og økonomisk 

politik. 

Plants for Health – food or Medicine?
SEMINAR - The use of plants to promote health is be-

coming popular again as advances in analysis and quality 

control along with controlled clinical studies have de-

monstrated value for general human health and in the 

treatment of disease

Tid: 15/6 kl. 10.00–16.00

Sted: Hotel Crown Plaza, Ørestads Boulevard 114-118, 

Kbh. S 

Arr.: DHI, DI, Nutraceutisk Industri, AAU og KU: Tilmelding 

til Mette Munkholm på mem@di.dk

Sport and Movement Cultures
CoPENHAGEN SUMMER SCHool - Developments and 

Practices in a Globalised World. Historical, Sociological, 

Psychological and Pedagogical Approaches. International 

Summer School for Young Researchers/Course for PhD 

Students

Tid: 22-27/8 2011

Sted: Institut for Idræt 

Arr.: www.ifi.ku.dk/english/communication/reps_cour-

ses/2011/summer_school_2011/

En tur til Mars bliver 

det næppe til for den 

studerende computer-

kemiker Kristian 

Baruël Ørnsø fra Kø-

benhavns Universitet, 

men han har fået et le-

gat på 100.000 kroner 

til at være med til at 

undersøge sammen-

sætningen af Mars’ at-

mosfære. 

   Selv fortæller han, at 

det kunne være fedt, 

hvis man kunne sige noget mere præcist om, hvad det er man 

skal kigge specifikt efter i Mars’ atmosfære for at finde ud af, 

om det fundne stof methan skyldes levende bakterieprutter 

eller andre kemiske processer. 

   Kristian Baruël Ørnsø kalder godt nok selve teknologien bag 

projektet for meget abstrakt, men han er alligevel fortrøst-

ningsfuld, blandt andet fordi han skal arbejde sammen med 

en professor, der tidligere har fundet nye molekyler i jordens 

atmosfære ved hjælp af den metode, som Kristian Baruël 

Ørnsø skal arbejde med.

   

god kemi og høje karakterer

Det er oticon Fonden, der har givet ham legatet, og 80.000 

kroner skal gå til hans lønomkostninger i et år som en forbere-

delse til hans ph.d. Computerkemikeren tror selv, at oticon har 

skelet til et højt karaktergennemsnit, da de valgte at give ham 

legatet.  

   Hvis det lykkes ham at udvikle en metode, så er der mulighed 

for at anvende den i praksis på Exomars ekspeditionen i 2016, 

der blandt andet skal måle Mars’ atmosfære ved hjælp af in-

frarød stråling.

   Selv er Kristian Baruël Ørnsø kommet ind i arbejdet med at 

udvikle mere effektive, teoretiske værktøjer til at beregne på 

kemiske forbindelser i en atmosfære gennem flere år. Efter 

eget udsagn på grund af en stærk interesse siden folkeskolen 

for matematik og kemi, og fordi han finder det interessant at 

undersøge, hvor meget man egentlig kan forudsige på en com-

puter. 

navne

Studerende får 100.000 kroner til at  
undersøge Mars for bakterieprutter

Abstrakt teknologi kan måske hjælpe Exomars ekspeditionen i 2016 på vej. 
Computerkemiker Kristian Baruël Ørnsø er på sporet

BEVILLIngER

Helle S. Waagepetersen
Et nyt forskningsprojekt på Det Far-

maceutiske Fakultet skal undersøge 

sammenhængen mellem enzymet 

GDH og slagtilfælde. GDH spiller en 

vigtig rolle i hjernens energistofskifte 

og kan måske belyse, hvad der sker, 

når hjernen rammes af blødning eller blodprop. Projektet, 

der ledes af professor på Institut for Farmakologi og Farma-

koterapi, Helle S. Waagepetersen, har fået 1 mio. kr. fra 

lundbeckfonden.

Lars Olsen m.fl.
Forskere fra Det Farmaceutiske Fakul-

tet har udviklet et computerprogram, 

der kan forudsige, hvordan lægemidler 

bliver nedbrudt i den menneskelige or-

ganisme. Virksomheden lhasa li-

mited har nu bevilget knap 1,7 mio. kr. 

til lektor lars olsen og lektor Patrik Rydberg til videreudvik-

ling af open source-programmet.

TILTRædELSER

Professor Anne Holmen 
PARAllElSPRoGlIGHED – KU får nu sin 

første professor i parallelsproglighed på 

Center for Internationalisering og Paral-

lelsproglighed (CIP), Humaniora. Med an-

sættelsen af Anne Holmen, der har man-

ge års erfaring inden for forskning i to-

sprogethed og sprog- og uddannelsespolitik, vil CIPS’ forsk-

ning, kursusvirksomhed og formidlingsaktiviteter inden for ker-

neområderne blive styrket yderligere. 

udnæVnELSER

dr.jur. Jesper  
Lau Hansen
BØRSTIlSYN - Professor, dr.jur. Jesper 

lau Hansen er udpeget til European Secu-

rities and Markets Authority (ESMA) Sta-

keholder Group. En interessentgruppe, 

der skal rådgive det nye europæiske børs-

tilsyn. Hvervet vil ikke forhindre Jesper lau Hansen i at fortsæt-

te sit hverv som professor i kapitalmarkedsret ved Københavns 

Universitet, hvor han leder forskningscentret FoCoFIMA.

PRISER

Professor Mogens  
Høgh Jensen
GUNNAR RANDERS’ FoRSKNINGSPRIS – 

Norske Institutt for energiteknikk (IFE) 

har tildelt Gunnar Randers’ Forsknings-

pris på 100.000 norske kroner til profes-

sor Mogens Høgh Jensen fra Niels Bohr 

Institutet for hans banebrydende grundforskning. »Mogens 

Høgh Jensen har levert enestående bidrag til løsning av mange 

problemer innen moderne fysikk, spesielt for faseoverganger 

og kritiske fenomener, samt kaosteori, turbulens og komplek-

se systemer,« lyder det i motiveringen. 
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Diverse
BOLIgER

Bolig søges
Copenhagen

Period: August 1-31, 2011.

Size: Furnished apartment or house for three persons.

Tenant: American female researcher with husband and 

child.

Contact: Bolette S. Pedersen, tel. 3532 9078 or 2989 

9249, e-mail: bspedersen@hum.ku.dk.

Bolig udlejes
frederikssund

Period: For rent from August 1, 2011. 

Size: House, 144 sqm. 950 sqm enclosed garden. Furnis-

hed, 4 rooms, 1 bathroom. 

Equipment: Fully fitted kitchen, washing machine/dryer, 

cable TV, wardrobes. 300 m from little beach. 1.2 km from 

Frederikssund City Center and train station with connec-

tion to Copenhagen (35 min). 

Rent: 12.000 DKK per month, excl. electricity/water. Sui-

table for a family with 2-3 kids. Very good shool and kin-

dergarten nearby. Enjoy the countryside, while working in 

the Capital Region of Denmark. 

Contact: Peter and Birgitte Rejkjær Krustrup, pkrustrup@

ifi.ku.dk, tel. +45 2615 4341.

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, 

wardrobes, small garden/patio. 

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

Contact: Birgitte Søhoel, birgitte_olsen@hotmail.com,

 tel. +45 2463 4032.

House for rent

Period: From october 2011 to May 2012.

Nice, new house, 4 rooms, in green area with a view, 

children friendly, furnished, fully equipped, internet, good 

public transport to the city.

Rent: 13.000 kr. all inclusive.

Contact: jgge@novonordisk.com, tel. 0045 30799589.

STILLIngER

Instruktorer 
under forbehold af fornøden bevilling opslås herved et 

antal studenterinstruktorater ved efterårets undervis-

ning på kurserne:

Blok 1: Alg3, AlgTop, An2, Dis, DisRus, DiMS, FunkAn, 

Fuchs grupper og talteori, Grupper og algebraer i mate-

matisk fysik, KK-teori, KomAn, MatIntro (både Maple og 

opgavehold), MakØk2, NumIntro, oR2, SS2, Skade 1, VidS-

and1, ØkIntro. 

Mellemuge: latex. 

Blok 2: DifFun, FinKont, Geom2, HomAlg, linAlg (både 

Maple og opgavehold), MatFys, MatBio, MakØk1, MI, Mi-

kØk2, StatBK, Stok, SS, StatBI/E, Top, UvMat, VidSand2, 

QRM. 

Ansøgninger skal fremsendes således, at de er modtaget 

i IMF, Sekretariatet, senest 10/6-11 kl. 13. Institut for Ma-

tematiske Fag Universitetsparken 5, 2100 København Ø. 

Att.: Sekretariatet maj 2011 Ansøgningsskema (også på 

http://www.math.ku.dk/) fås ved henvendelse hos Stu-

dieadministrationen, 04.1.03, Sekretariatet, tlf. 3532 

0723. 

Programme Title Presenter

13:30-13:45 Introduction to COAT:
Center for Computational and Applied
Transcriptomics

Anders Krogh, Bioinformatics, 
Department of Biology, 
University of Copenhagen

13:45-14:25 Bioinformatics in the development and 
understanding of oligonucleotide drugs

Morten Lindow, 
Santaris Pharma, DK

14:30-15:10 The expanding world of non-coding 
RNAs in brain development, and 
methods for identifying their function

Sofie Salama, 
Howard Hughes Medical 
Institute, UC Santa Cruz, US

15:15-16:00 Toxic RNA in Human Inherited Disease Jeremy Sanford, 
UC Santa Cruz, US

16:00-17:00 Opening reception for COAT
Drinks & Fingerfood (in Foyer outside auditorium)

Registration is not required – contact Research Manager Henriette Husum for more information (hhu@bio.ku.dk) 

Mini-symposium:
Non-coding RNAs and Oligonucleotide drugs
When: June 7th, 13:30 – 17:00, 
Where: Lundbeck Foundation Auditorium, Biocenter, Ole Maaloes Vej 5, 2200-DK

Official Opening of Center for
Computational and Applied Transcriptomics
COAT Vision: It is the vision of COAT, to enable the rational design of effective RNA drugs targeted against 
human genes associated with a given disease.
COAT Strategy: COAT is a newly established international center that has been realised by a 5 m EURO grant 
from the Danish Strategic Research Council. COAT employs cutting-edge experimental and computational 
methods, to investigate RNA structure and RNA-protein interactions on a transcriptome-wide scale.
COAT Partners:  
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, US 
University of California, Santa Cruz
Santaris Pharma A/S
Aarhus University
University of Copenhagen
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Penkowa luges ud af den 
elektroniske historiebog
Milena Penkowas tidligere arbejdsplads og samarbejdspartnere har 
travlt med slette alle virtuelle forbindelser til hjerneforskeren, selv 
om hun ikke er dømt for videnskabelig uredelighed endnu.

HISTORIE

Af Christoffer Zieler, Claus Baggersgaard 

For et halvt år siden var Milena Penkowa et 
af de mest feterede unge danske forsknings-
talenter. En rollemodel og forskningskendis, 
som de fleste gerne ville forbindes med.

Men efter hun blev anklaget for viden-
skabelig uredelighed og dømt for doku-
mentfalsk og underslæb, er hun blevet en 
paria. Og hendes tidligere arbejdsgiver og 
samarbejdspartnere har travlt med at fjerne 
hendes elektroniske spor.

Da Penkowa stadig var populær og netop 
var blevet professor på Københavns Uni-
versitet (KU), blev hun bedt om at agere 
blikfang for KU’s alumneforening, Kubulus, 
ved at anmelde en bog i stil med en række 
andre kendte navne som klima- og energi-
minister Lykke Friis, fødevareforsker Arne 
Astrup, sociolog Henrik Dahl og TV2-vært 
Divya Das.

På alumneforeningens hjemmeside pry-
der nu kun otte portrætter siden, hvor den 
besøgende ellers opfordres til at ”se de 9 
boganmeldelser fra 2010”.

Milena Penkowas anmeldelse er slettet, 
og Google kan kun finde en en lokkende re-
klametekst fra Kubulus´ nyhedsbrev i maj:

»Husk også at læse professor og hjernefor-
sker, Milena Penkowas stærke anmeldelse 
af ”Jeg er her endnu - Per Kirkeby fortæller 
til Ninka” i denne måned i bogsalonen.« 

Men linket virker ikke længere. 
Ifølge alumneforeningen Kubulus har 

sletningen af Penkowa ikke noget med 
forskningsskandalen på KU at gøre; hun er 
blevet slettet som boganmelder, fordi hun 
ikke længere arbejder på universitetet. 

»Milena Penkowa anmeldte i bogsalonen 
qua sin rolle som intern forsker på KU. Men 
da hun ikke er ansat på Københavns Univer-
sitet, har vi valgt ikke længere at have hen-
des anmeldelse liggende,« skriver en fuld-
mægtig fra Kubulus til Universitetsavisen. 

Som i Sovjet
Ifølge professor i historie ved CBS Uffe 
Østergaard er det slet ikke uproblematisk, 
når Københavns Universitet og andre sletter 
oplysninger om Penkowas fortid.

»Normalt forbinder vi ændringer af ar-
kiverne med totalitære regimer. Men i takt 
med den elektroniske arkivering bliver det 
mere og mere fristende at gøre som Uni-
versitetsavisen beskriver og dermed ændre 
historien som man nu synes den skulle have 
været,« siger han.

Uffe Østergaard siger, at det også er grun-
den til, at man i kildehenvisninger til hjem-
mesider forlanger en dato for, hvornår op-
lysningerne blev fundet. Han mener, at man 
i stedet for at slette oplysninger bør angive, 
for eksempel, at Penkowa er blevet frataget 
EliteForsk-prisen og angive en dato.

»Ellers gør man som de kommunistiske 
regimer, der klippede figurer der var faldet 
i unåde ud af fotos. Før Photoshop var det 
nemt at se, men også her manipuleres der i 
dag konstant. Alt dette kræver endnu skar-
pere kildekritisk sans i fremtiden.«

chz@adm.ku.dk
clba@adm.ku.dk

LæS dEn fuLdE HISTORIE På 

universitetsavisen.dk

fØR 

Helge Sander og kronprinsesse Mary sammen med årets fem eliteforskere i 2009 

(originalt pressebillede) 

EfTER 

Helge Sander og kronprinsesse Mary sammen med årets fire eliteforskere i 2009 

(efter Universitetsavisens to minutters bearbejdning i Photoshop) 

HVOR ER dEn nIEndE? 

Af 2010’s mange interessante boganmeldere i KU’s 

alumneforenings ’bogsalon’, er Milena Penkowa nok 

den mest spændende. Men hvor er hun blevet af?


