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”Tanken er, at vi laver en institut-
model, der bringer grundforskning 
og samfundsfl ade tættere sammen.”

Rektor Ralf Hemmingsen om planen der vil fusionere KU’s fire våde fakulteter til to, interview side 4-5.
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”Det er altså  
     ikke et kup”

KU-ledelsen overrumpler halvdelen af 
universitetet med gennemgribende 
forandringer, så der ikke er tid til at rejse 
kvalificeret kritik. Rektor siger, at han også 
selv er blevet taget på sengen.

fUSiOner
Af Christoffer Zieler

En teknisk-administrativ medarbejder er 
indkaldt til stormøde i Naturvidenskabs 
kæmpestore auditorium på Øster Allé. Hen-
des ord kommer tøvende:

»Hvordan skal vi, de menige ansatte, 
følge med? Der er jo andre ting at lave også. 
Som I også godt vil have ... Kan det virkelig 
passe, at det skal være 1. januar? Jeg mener, 
har I konsulteret nogen, der har forstand på 
forandring ...?«

Hun udtrykker en følelse, som mange af 
hendes kolleger deler. De teknisk-admini-
strative medarbejdere, TAP’erne, som skal få 
tingene til at køre for forskerne og de mange 
tusind studerende, føler sig pressede.

Grovskitsen
TAP’en får ikke svar på, om ledelsen har 
konsulteret eksperter i forandring. (Det har 

de). Men ifølge rektors køreplan skal sam-
menlægningen af fire ’våde’ fakulteter til 
to – den største forandring på Københavns 
Universitet i fire-fem år – forberedes på un-
der fire måneder. Og hun ved godt, at hvis 
hun skal bidrage konstruktivt til udform-
ningen af det, der til forveksling ligner en 
færdig plan, men bliver kaldt en ’grovskitse’ 
af KU’s ledelse, så får hun travlt.

Rundt om i krogene, både her på Nat og 
de tre andre våde fakulteter, som rektor 
og dekanerne besøger dagen efter de lod 
fusions-bomben falde, sidder en del KU-
ansatte og mumler i skægget: Hvor meget 
er det overhovedet meningen, at de skal 
bidrage til grovskitsen? At dømme efter ud-
trykkene i stolerækkerne, er der adskillige, 
der føler sig rullet over af en ledelsesmæssig 
damptromle. 

En enkelt tillidsrepræsentant rejser sig. 
»Vi er meget tæt på at få overtrådt samar-

bejdsreglerne her,« siger han og erklærer sig 

»chokeret« over at få forelagt en så detalje-
ret plan uden varsel.

Taget på sengen
Rektor Ralf Hemmingsen siger, at der ikke 
er tale om ’et kup’. Men dagens møder giver 
ikke de ansatte noget klart svar på, præcis 
hvor meget indflydelse de kan regne med 
at få.

Der er gode grunde til, at det skal gå 
stærkt med den store omorganisering på 
KU. For det første er det sidste udkald, 
hvis de nuværende ledere på fakulteterne 
skal nå at gennemføre de organisations-
ændringer, som de mener er rigtige, før 
deres stillinger udløber. Det fortæller rektor 
åbenhjertigt. Men der er også et element af 
taktik.

For KU’s ledelse ved af bitter erfaring, 
hvor svært det kan være at forandre, hvis 
modstanderne blandt de ansatte og stu-
derende får lov at samle sig og gå til mod-

angreb. I to år har KU diskuteret, hvordan 
man kan samle den kemiforskning, der i 
øjeblikket er spredt ud over tre fakulteter. 
Rektor og hans prorektor har talt og lyttet 
og hoppet og danset og forsøgt at sælge en 
idé om at samle skidtet i et stort flot mega-
institut, men diskussionerne med de ansatte 
har været en skuffende dyndvandring, der 
»har trukket tænder ud,« som rektor erken-
der. 

Sporene fra Aarhus Universitet skræmmer 
også. Her har man slået fakulteter og insti-
tutter sammen på kryds og tværs over hele 
linjen, og det er ikke sket uden bitterhed 
blandt de ansatte. Så nu prøver KU i stedet 
at rive plastret af i ét ryk.

blandede studier
Men den tredje og sidste årsag til, at pla-
nerne kommer bag på KU’s ansatte, er, at 
de også er kommet bag på rektor selv. Han 
skulle synke mundvandet i et par dage, som 
han får formuleret det, da dekanerne for 
de fire våde fakulteter omkring juni måned 
lod ham forstå, at de sådan set godt ville slå 
pjalterne sammen og blive to. 

»Første april vidste jeg ingenting om det 
her,« siger Hemmingsen og giver dermed 
samtidig en slags begrundelse for, at den 
store strategiplan, som KU for en måned 
siden sendte i høring, ikke nævner den væ-
sentligste strategiske forandring på univer-
sitetet med et ord.

»Vi skal udskrive en konkurrence om nav-
net på det nye Nat-Life-fakultet,« siger Nat-
dekan Nils O. Andersen.

»Fakultet for Blandede Studier,« er der en 
i auditoriet, der gnækker.

chz@adm.ku.dk
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Studerende og ansatte på Life bliver sat ind i det 

reformudspil, der vil splitte deres fakultet ad. Ved 

tavlen står deres dekan, Per Holten-Andersen, som 

selv anbefaler fusionen.
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TEMA:
fUSiOn

fUSiOnSprOCeS

Af Richard Bisgaard  og Christoffer Zieler

Rektor Ralf Hemmingsen og fire dekaner på 
Københavns Universitet tog tidlig mandag 
morgen den 19. september de 40.000 stu-
derende og 10.000 ansatte på sengen med 
et overraskende forslag. De vil fusionere fire 
fakulteter til to nye superfakulteter bestå-
ende af henholdsvis Life og Naturvidenskab 
samt Sund og Farma.

Det havde ingen lige set komme. Ja, skal 
man tro rektor, blev han selv lige så over-
rumplet, da han første gang blev præsente-
ret for dekanernes planer. 

»Det er svært som rektor i den situation at 
sige: Nej, I kan rende og hoppe, det gider vi 
ikke. Så jeg sagde, efter lige at have sundet 
mig i et døgns tid eller to, at hvis I mener 
det alvorligt, så lad os mødes om det og se, 
hvad der er af indhold og muligheder i det.«

Sidste udkald
Ifølge Ralf Hemmingsen er det sidste ud-
kald, hvis de dekaner, der stod bag fusionen 
mellem Københavns Universitet, Den Kon-
gelige Veterinær- og Landbohøjskole og Det 
Farmaceutiske Universitet i 2007, skal gøre 
arbejdet færdigt.

»Jeg har godt to år tilbage i min stilling, 
og dekanerne er også på deres sidste termin. 
I realiteten kan vi ikke rigtigt gøre noget 
slagkraftigt de sidste 12-18 måneder, og 
kommer der nye folk ind på de poster, så 
går der i hvert fald et år, inden de er konso-
lideret i deres stillinger og klar til store for-
andringer,« siger Ralf Hemmingsen.

Han synes, det er både ansvarsfuldt og 
væsentligt, at den personkreds, der gik ud 

og Life om kemi og planter, en proces, der 
har taget et par år,« siger Ralf Hemmingsen. 

Selv om resultatet er acceptabelt, er det 
også en proces, der har trukket tænder ud. 

»Fagmiljøerne har været usikre længe, 
og der har været bekymring på Life og 
Farma over, hvad der skal ske. Så lige før 
sommerferien nåede dekanerne frem til, at 
hvis alle fagområder skal igennem toårige 
udviklingsprocesser, vil det tage 10-12 
år. Hvorfor så ikke prøve at tænke det i en 

helhed? Det er det, der har skabt ideen om 
at integrere Life med Nat og Farma med 
Sund,« fortæller Ralf Hemmingsen. 

erhvervs- og samfundsmæssige  
udfordringer
Formålet med planen om at sammenlægge 
de fire fakulteter er at målrette forskning og 
undervisning endnu mere mod erhvervsli-
vet og store samfundsmæssige udfordringer 
som energi- og fødevareforsyning.

Tre måneder er nok

»Vi har nogle meget stærke grundforsk-
ningsmiljøer på Naturvidenskab, mens vi på 
Life har et meget veletableret samarbejde 
med fødevare- og landbrugsproduktions-
erhvervet. Så tanken er, at vi laver en insti-
tutmodel, der bringer grundforskning og 
samfundsflade tættere sammen,« siger KU’s 
rektor. 

Hertil kommer, at KU beskæftiger sig med 
nogle af de temaer, der stærkest præger den 
politiske debat, for eksempel nye energi-
former, fødevareproduktion og fremtidens 
sundhedssituation. 

»Det er store samfundsflader, hvor der en-
ten er mangelsituationer, skærpet ressour-
cekamp på verdensplan eller meget stigende 
omkostninger som på sygehusene. Og der 
må det være vores opgave, hvis vi har nogle 
ressourcer, vi kan strukturere bedre, at bi-
drage til at løse de problemer.«

Hvad med de såkaldt tørre fakulteter? 
Hvorfor ikke fusionere Teologi med Huma-
niora og Jura med Samfundsvidenskab, når I 
er i gang?

»Når man laver strukturændringer, så skal 
man gøre det nødvendige og det tilstræk-
kelige. Og der er ikke nogen, der markant 
efterspørger en ændring der.« 

God mulighed for indflydelse
Hvordan vil du berolige de ansatte, der er 
bange for ikke at få indflydelse på processen?

»Vi har lavet en følgegruppe både i Ho-
vedsamarbejdsudvalget og i Bestyrelsen, 
som får forelagt medinddragelsesplanen 
for de to fakulteter. Og vi melder ud til 
alle medarbejdere, hvilke fora der drøfter 
hvilke ting, og hvordan og hvornår alle kan 
komme med indspil,« siger rektor og tilfø-

mOderne SaLGSTeknik 

Har KU-rektor Ralf Hemmingsen ’lavet en Steve 

Jobs’? It-legenden med den sorte sweater blev 

berømt for at lancere nye produkter - som få 

havde forestillet sig eksistensen af - så effektivt 

på store møder, at forbrugere, før underkæberne 

var samlet op og sat på plads, opdagede, at de 

havde overtrukket dankortet med 5.000 kroner til 

en ny dims fra Apple.

ILLUSTRATION: CHRISTOFFER ZIELER

Lederne bag fusionen i 2007 mellem Københavns Universitet, Landbohøjskolen 
og Det Farmaceutiske Universitet må tage ansvaret for at gøre opgaven færdig, 

siger rektor Ralf Hemmingsen. Og den skal ikke trækkes ud.

og anbefalede de ansatte at fusionere med 
KU, er de samme, der nu siger, at det er re-
levant at tage det næste skridt. 

»Det giver legitimitet hos medarbejderne, 
ikke mindst på Life og Farma,« mener Hem-
mingsen.

Siloer
»Da vi fusionerede med KVL og Farma, var 
det et stærkt argument, at vi havde så man-
ge fagtemaer fælles, og efter fusionen i 2007 

er der høstet mange gevinster, hvor en af 
de helt markante er de store tværfakultære 
UNIK-bevillinger, fx i planteforskningen.«

Men andre steder, mener rektor, fungerer 
fakulteterne fortsat som siloer, der står side 
om side uden at bidrage så meget til syner-
gien.

»Ved fusionen mente ingen af os, at det 
var aktuelt at ændre fakultetsstrukturen, 
men vi tog fat på noget af det vigtigste, 
nemlig samarbejdet mellem Naturvidenskab 

”Hvis ni ud af ti institutledere 
havde sagt: ’I er sindssyge, gå 
hjem og vug,’ så var dette forslag 
aldrig kommet op af æsken.”
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jer, at han også har indkaldt alle studenteror-
ganisationerne til møde allerede i næste uge. 

»Så det beroligende er, at planen giver fin 
plads til, at alle interesserede både kan komme 
med indspark til oplæggets udformning, og – 
når det er lavet omkring efterårsferien – deltage 
i en egentlig høring, hvor man kan komme med 
skriftlige bemærkninger og anbefalinger.« 

Hvis der kommer noget, der virker tænksomt, 
klogt, interessant, så vil det komme i betragt-
ning, understreger Hemmingsen. 

»Der er ikke nogen, der har interesse i at låse 
sig på en plan, der er dårligere end den kunne 
blive.« 

Grænser for indflydelse
Hvad kan de ansatte få indflydelse på, og hvad 
kan de ikke?

»Institutstrukturens faglige indhold kan man 
få indflydelse på og eventuelt få ændret, hvis 
man har faglig indsigt. Det bliver også muligt 
at få indflydelse på den personalepolitiske del, 
som vi selvfølgelig drøfter i vores følgegruppe. 
Hvordan skal rammerne være, hvis nogen skal 
flytte? Får folk deres bevillinger med, og hvor-
dan foregår det? 

Og så er der den forskellige organisering af 
studienævnene, hvor Life har en faglig-tematisk 
struktur, mens Nat har bachelor- og kandidat-
studienævn. 

Det er indlysende ikke at have begge dele på 
en gang, så derfor bliver der en betydelig stu-
denterrolle i at meddefinere, hvordan Nat-Lifes 
studiestruktur skal være, hvis man vælger at 
lægge disse fakulteter sammen.« 

Kan medarbejderne stoppe fusionen?
»Det er bestyrelsen, der beslutter, om det 

oplæg, der kommer, er så bæredygtigt, at de vil 
vedtage det. I princippet kan bestyrelsen stoppe 
fusionen. Argumenterne for, at ledelsen skulle 
vælge at droppe planerne, skal være meget 
stærke og originale og uventede, kan man sige.«

hvornår kommer der ro?
Man fornemmer en stor forandringstræthed 
rundt omkring på KU. Når denne fusionsproces 
er overstået, kan de ansatte så se frem til et par 
rolige år?

»Med det forbehold, at verdenssituationen 
kan ændre sig, så forudser vi ikke store struk-
turændringer i de kommende år, og der er ikke 
noget i posen. Der er ikke en fase tre, hvor vi 
siger, at det der gemmer vi lige tre-fire år, fordi 
det tør vi ikke tage nu,« siger Ralf Hemmingsen 
og understreger, at det også kan have store 
ulemper ikke at gøre noget nu. 

»Nogle synergigevinster ville blive udskudt, 
og det kan være meget uheldigt i en konkurren-
cepræget verden, hvor vi kæmper om pengene. 
Hertil kommer, at der ville bestå en usikkerhed 
med hensyn til Farma og bio/geo-områdernes 
status på langt sigt,« siger rektor. 

»Jeg kan meget vel forstå dem, der bliver 
noget forpustede, når de får en så omfattende 
plan stukket i hovedet, og at mange spørger sig 
selv: ’Hvor er jeg i det her, har jeg overhovedet 
nogen mulighed for at påvirke det?« 

Men der er et program for medindflydelse, og 
institutlederne er også taget i ed, pointerer Ralf 
Hemmingsen.

»Hvis ni ud af ti institutledere havde sagt: ’I er 
sindssyge, gå hjem og vug,’ så var dette forslag 
aldrig kommet op af æsken. Men det er en bred, 
erfaren ledelse, som synes, at der er meget rig-
tigt i grundskitsen til nye fakulteter, og som har 
indsigt og tid nok til at blive og gennemføre det 
og altså ikke bare løber væk 1. januar. Hvor tit 
opstår den situation, at man så nogenlunde ro-
ligt og styret kan gennemføre en stor ændring?« 

Rektor tror ikke, at man vinder noget ved at 
trække det over meget lang tid. Man skal defi-
nere problemstillingerne og give tilstrækkelig 
tid til, at fagkyndige og andre medarbejdere kan 
komme med indspil, og det er så ledelsens opga-
ve at sørge for, at det er en inddragende proces. 

»Jeg mener ikke, at der er brug for mere end 
tre måneder til det. Ellers bliver det bare meget 
udmarvende, sådan som det lidt blev med kemi-
processen, der var saglig men blev for langtruk-
ken. Folk var trætte i miljøerne.«

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

industrien glæder  
sig over kU-fusion
Når Københavns Universitets ledelse kaster 6.000 ansatte og 
14.000 studerende op i luften for at se, om de ikke kan lande 
lidt bedre, afføder det en reaktion. Vi tager et udpluk.

reakTiOner 1

Af Christoffer Zieler

Industrien først: KU skal have 
mere samfundsengagement 
og erhvervssamarbejde. 
Det står i det papir, hvori 
bestyrelsen, fortæller rektor, 
at han skal finde på en ny 
organisering af de fire ’våde’ 
fakulteter, Nat, Life, Farma 
og Sund. 

Det kan Dansk Industri 
godt lide. 

»Det er rigtigt at få er-
hvervsfokus ind på alle fakul-
teterne,« udtalte DI’s forsk-
ningspolitiske chef, Charlotte 
Rønhof, i den udgave af Ber-
lingske, der udkom den dag, 
KU’s ansatte og studerende 
fik forklaret planerne på stor-
møder. Sådan et erhvervsfo-
kus har Life og Farma længe 

haft, mener man i DI, mens 
det nok har ligget lidt tungt 
på det mere grundvidenska-
belige Nat. 

Giv os dyrlægerne
Men for de mere specialise-
rede interesseorganisationer 
gælder andre dagsordener. I 
dag er dyrlægeuddannelsen 
og veterinærforskningen en 
del af Life, men måske skal 
dette store felt fremover være 
del af Det Medicinske Fakul-
tet, og altså ikke indgå i et 
fusioneret Nat-Life. 

Veterinærområdet er en 
stor forskningsmæssig luns, 
så landbrugets organisation, 
Landbrug & Fødevarer vil ger-
ne have, at den bliver, hvor den 
er, hos landbrugsforskerne.

Ifølge formand i organi-
sationens forskningsudvalg, 

Asbjørn Børsting, vil en 
skilsmisse mellem dyrlæger 
og husdyreksperter koste 
‘sammenhængskraft’ og for-
ringe ‘vores unikke, globale 
styrkeposition’. 

Også JA – fagforeningen 
for jordbrugsakademikere 
– der organiserer mange Life-
ansatte, er bange for at miste 
faglige sammenhænge, hvis 
Life bliver del af et eller flere 
nye fakulteter.

»Det var lige præcis noget 
sådant, vi så som en fare ved 
udviklingen, da vi for fire 
år siden tog afstand fra Uni-
versitetsreformen. Dengang 
måtte vi samtidig beklage, 
at et egentligt fødevareuni-
versitet ikke blev til noget,« 
meddeler Kirsten Holst, for-
mand for JA i en pressemed-
delelse.

aarhus-øjne på kU-reform
Professor i Statskundskab på Aarhus Universitet Jørgen Grønnegaard 
Christiensen er ekspert i offentlige organisationsforandringer. Og han har lige 
oplevet en stor en af slagsen på egen arbejdsplads. Men der er forskelle på  
KU-fusionerne og  Aarhus-modellen, mener han. 

reakTiOner 2

Af Richard Bisgaard

Hvordan ser den planlagte 
reorganisering af Københavns 
Universitet ud, hvis man vur-
derer den i lyset af de erfarin-
ger og den viden, man ellers 
har om reorganiseringer i den 
offentlige sektor?

»Umiddelbart ligner det 
noget, der følger en ældgam-
mel offentlig skabelon: Man 
har et ikke alt for præcist mål 
om at skabe noget stort og 
bedre og konkluderer så, at 
det kan man opnå ved at gen-
nemføre en reorganisering, 
hvis bærepiller er at fjerne 
overlap og dobbeltarbejde. 

Man ved også fra rigtig 
mange analyser, at det ikke 
giver de forventede resulta-
ter, hverken i form af omkost-
ningsreduktioner eller i form 
af bedre præstationer for 
samme indsats.

Som KU-reformerne fore-
løbig er præsenteret, er der 
dog også noget der gør dem 
anderledes. Hvis lanceringen 
står til troende er de ikke på-
lagt oppefra, men avlet frem 
nedefra, eller i hvert fald fra 
mellemniveauet, hvor deka-

nerne på de våde områder 
to-og-to for det første har 
erkendt nogle problemer, for 
det andet også ser ud til at 
have nogle i hvert fald skitse-
mæssige løsninger på dem.«

Hvordan ser det ud i sam-
menligning med reorganiserin-
gen af Aarhus Universitet?

»Ja, umiddelbart ligner det, 
men forskellen er alligevel, at 
man her fra starten er mere 
konkret, og at alt ikke er ka-
stet op i luften. For eksempel 
lader man de tørre områder, 
som slet ikke var berørt af 
fusionerne, ligge. Det viser en 
form for omtanke.«

Er der relevante erfaringer 
fra AU?

»Ja, der er to. Den ene er, 
at man på Aarhus Universitet 
har gennemført en reorga-
nisering, der har betydet en 
meget stærk centralisering og 
også en bureaukratisering, 
hvor en utrolig stor admini-
stration er bygget op og fort-
sat er under udbygning. 

Den anden erfaring er, at 
universitetsledelsen i Aarhus 
efter alt at dømme har sat sin 
legitimitet over styr. De to 
ting hænger givetvis sammen, 
og de er værd at tage ved lære 

af, så man ikke i København 
ender i samme situation ved 
at gennemføre en plan, som 
ikke umiddelbart giver ge-

vinster, men som er kostbar 
og samtidig ødelæggende re-
nomméet.«

rjb@adm.ku.dk

GrUndSkiTSe  
TiL nYe fakULTeTer

Ledelsen på Københavns Universitet vil fusionere de nuværende 

fire ’våde’ fakulteter til to nye superfakulteter.

nat-Life

•	 	Det	Naturvidenskabelige	Fakultet	fusioneres	med	Life	-	 

Det Biovidenskabelige Fakultet

•	 16	Nat-	og	Life-institutter	reduceres	til	10

•	Dertil	måske	to	veterinær-institutter

•	 100-150	faste	VIP	per	institut

•	Der	udskrives	konkurrence	om	et	mere	mundret	navn

det medicinske fakultet

•	 	Det	Sundhedsvidenskabelige	Fakultet	sammenlægges	med	 

Det Farmaceutiske Fakultet

•	 16	Sund-	og	Farma-institutter	reduceres	til	10	

•		 	Måske	en	School	of	Veterinary	Medicine,	der	samler	og	profilerer	

veterinæruddannelser og –forskning

•	 	Måske	også	de	medicinske	og	farmakologiske	dele	af	 

veterinærområdet, der i dag er en del af LIFE

Til gengæld ser både Dyr-
lægeforeningen og (Menne-
ske-)Lægeforeningen frem 
til, at veterinærforskningen 
kan blive del af Det Medi-
cinske Fakultet. 

»Mennesker og dyrs hel-
bred hænger tæt sammen 
på en lang række områder,« 
bemærker Lægeforeningens 
formand Mads Koch Hansen 
i Dyrlægeforeningens begej-
strede pressemeddelelse.

hvor skal det ende?
Kommentarerne fra de 
mange KU-ansatte og –stu-
derende, der skal inddrages, 
stikker i alle retninger. Men 
på både stormøder, intranet 
og Uniavisen.dk er der en 
overordnet tone, der slår 
igennem: undren og tvivl.

Den nystartede Life-stu-
derende Charlotte Katrine 
Melchiorsen udtrykker 
det sådan her (se debatsi-
derne):

»Fra 1. januar 2012 er jeg 
studerende på Nat-Life, og 
det skal nok blive ander-
ledes, interessant og ikke 
mindst forvirrende. Måske 
er det slet ikke så dumt end-
da. Jeg ved bare ikke helt, 
hvordan jeg skal omstille 
mig til endnu flere nye ting.«

chz@adm.ku.dk
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Nu satser KU  
på uddannelse
I efteråret 2010 søsatte 
Københavns Universitet det toårige 
projekt ’den gode uddannelse’. 
Halvvejs igennem har det affødt 66 
konkrete projekter, der skal højne 
uddannelseskvaliteten og som 
har skabt et fornyet fokus på det 
vanskelige spørgsmål: hvad er god 
uddannelse?

»selvstændighed og kva-
litetsbevidsthed«. Så hvis 
undervisningen ikke er af 
tilstrækkelig kvalitet, så 
bliver de studerende heller 
ikke tilstrækkeligt kvalifi-
cerede.

Rektormoralen, blev det 
understreget, var dog ikke 
kun motiveret af fakturaer, 
men af en forståelse af, at 
den gode undervisning er 
selve sikringen af forsknin-
gens fortsatte fødekæde.

66 x kvalitet
Derfor søsattes projekt Den 
gode uddannelse i efteråret 
2010. Fokus er syv indsats-
områder, med mundrette 
mantraer som for eksempel 
»undervisning der rykker«, 
»brugbare uddannelser« og 
»uddannelsesbaseret forsk-
ning«.

Siden da har interessere-
de studerende, undervisere 
og eksterne interessenter 
diskuteret, udvekslet ideer 
og erfaringer og overvejet 
fremtidens udfordringer og 
scenarier. I februar materia-
liseredes de mange ideer og 
diskussioner. 66 udvalgte 
forsøgsprojekter – der på 
forskellig vis skal udvikle 
kvaliteten af KU’s uddannel-
ser – er det seneste semester 
blevet gennemført med 
finansiering fra initiativets 
pulje på i alt ti millioner 
kroner.

iUndervisning 
De mange forskellige pro-
jekter vidner om, at kampen 
om fremtidens gode ud-
dannelse foregår på mange 
fronter, der dækker alt fra 
akademiske kurser i dansk 
som andetsprog, over let-
tere tilgængelige udveks-
lingsophold, til integration 
af informationssøgnings-
kompetencer. 

En iøjefaldende type 
projekter forsøger at få un-
dervisningen til at rykke ved 
hjælp af ny teknologi: Som 
hos Jacob Wienecke, lektor 
ved Institut for Idræt, der 
har integreret smartphones 
i sin undervisning.

Studerende om den gode uddannelse
Hvorfor er du dukket op til midtvejsevalueringen af ’Den gode uddannelse’

Jeg er studentermedhjælper ved et af forsøgsprojekterne på Etnologi. Det har 

udgangspunkt i et obligatorisk fag, som er blevet gentænkt, så de studerende 

også får nogle mere forskningsorienterede kompetencer – lærer at skrive en 

forskningsoversigt og samarbejde med interessenter.

Hvordan vil du karakterisere det nuværende niveau af kvaliteten på din uddan-

nelse?

Jeg synes, at kvaliteten er rigtig høj! Vi er dog et lille fag med et stort frafald – men 

til gengæld er de, der bliver, meget engagerede. Og så er underviserne kanon gode.

Et mål er, at KU’s uddannelser skal være brugbare. Har din uddannelse klædt dig 

på til at gøre nytte?

Jeg er ikke bange for at blive konfronteret med arbejdsmarkedet. Men det er et 

svært spørgsmål. Jeg tror, det vigtige er, at vi har en faglig dybde. Og kulturstudier 

handler jo om verden. Så ja.

Hvis du skulle give KU’s ledelse et godt råd om god uddannelse, hvad ville det være?

At de skal passe på med retorikken om frie valg til at designe sin uddannelse. Man 

skal sørge for, at der stadig er konstituerende fag. For meget valgfrihed kan true 

den faglige ballast. Det skal være klart, hvad det er for en studieretning. Ellers 

bliver det lidt vattet.

 KU vil udvikle kvaliteten af fremtidens uddannelser. Men 

hvordan vil du karakterisere det nuværende niveau på din 

uddannelse?

Der mangler et studiemiljø, noget der samler de stude-

rende. Og så er det et problem, at der bliver færre og færre 

undervisningstimer. Det gode er, at det giver mulighed for 

gode studiejob. Men det er vigtigt med mere undervisning.

Et af initiativets mantraer er ’undervisning der rykker’. 

Hvornår gør den det?

Med en dygtig og engageret underviser, der ikke bare står 

og læser op af et manuskript

Et mål er, at KU’s uddannelser skal være brugbare. Har din 

uddannelse klædt dig på til at gøre nytte?

En lille smule. Men det er vigtigt, at uddannelserne skal 

målrettes specifikke profiler. Jeg føler mig for eksempel 

ikke helt rustet til arbejdsmarkedet

Hvis du skulle give KU’s ledelse et godt råd om god uddan-

nelse, hvad ville det være?

At underviserne skal være mere kompetente formidlere.

Signe Skjoldborg,  
etnologi

Carina andersen, 
engelsk

kvaLiTeTSUdvikLinG

Af Nicklas Freisleben Lund

Det lyder jo lidt barokt: 
Universitetet vil til at satse 
på uddannelse … Men det 
toårige kvalitetsudviklings-
projektet ’Den gode ud-
dannelse’ er ifølge Hanne 
Harmsen, vicedirektør for 
uddannelse ved Køben-
havns Universitet (KU), et 
naturligt og nødvendigt 
initiativ:

»Københavns Universitet 
er et dygtigt forskningsuni-
versitet. Vi er placeret mel-
lem de 50 bedste universi-
teter i verden, og det er en 
fantastisk præstation. Men 
bagsiden er, at medarbej-
derne har haft mere fokus 
på forskning og mindre på 
undervisning.«

Samme opfattelse udtryk-
te rektor Ralf Hemmingsen 
i sin åbningstale ved pro-
jektets midtvejskonference. 
Her slog han fast, at tidens 
unge er karakteriseret ved 
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»Det handler om at møde 
de studerende i øjenhøjde«, 
fortæller han. »Men ideen 
bunder også i, at jeg synes, 
de var relativt dårlige til at 
huske deres oplevelser fra 
praktikophold, når de skulle 
til eksamen.« 

Derfor satte han, med 
hjælp fra projektfinansie-
rede iPhones, de studerende 
til at føre videodagbog og 
dokumentere deres kon-
krete aktiviteter: »Det har 
givet et fagligt løft, og er 
suverænt til vidensdeling 
mellem de studerende,« 
fastslår Jacob Wienecke, 
der planlægger at fortsætte 
med metoden, som han 
gerne vil udvide, så han 
også kommunikerer til sine 
studerende. 

Samme logik finder man 
i specialkonsulent ved 
Teologisk Institut Martin 
Ehrensvärds projekt, der vil 
gøre forelæsninger tilgæn-
gelige på iTunes: 

»Det har de amerikanske 
Ivy League-universiteter 
haft stor succes med. Mange 
går hjem og downloader 
forelæsninger efter de har 
været til dem,« siger han 
og tilføjer, at tiltaget er 
tænkt som et positivt sup-
plement til den nuværende 
undervisningsform – ikke et 
alternativ.

 
flødeskum og rugbrød
Men hvad siger de KU-
studerende egentligt til Den 
gode uddannelse?

Formanden for Danske 
Studerendes Fællesråd, 
Magnus Pedersen, karak-
teriserer projektet som et 
godt tiltag, der falder på et 
tørt sted. 

»Men man skal huske, at 
alle de her gode projekter er 
flødeskum, og at der stadig 
er brug for rugbrødsarbej-
de,« siger han. 

»Projekterne handler 
om form, men det er også 
nødvendigt at tale om de 
politiske rammer. Uanset 
hvordan det udformes, 
er de seks-otte undervis-
ningstimer om ugen, de 

Hvorfor er du dukket op til midtvejsevalueringen af ’Den gode uddan-

nelse’

Jeg har været til nogle af de tidligere arrangementer, og jeg synes det 

er smadderspændende at være med til at tale om uddannelse. Det 

emne har der tidligere ikke været nok fokus på.

KU vil udvikle kvaliteten af fremtidens uddannelser. Men hvordan vil 

du karakterisere det nuværende niveau på din uddannelse?

Wow. Divers, tror jeg. Men jeg er generelt positiv, det er derfor jeg 

stadig er her.

Et af initiativets mantraer er ’undervisning der rykker’. Hvornår gør den 

det?

I høj grad når den er dialogbaseret og ikke en form for envejskommu-

nikation.

Et mål er at KU’s uddannelser skal være brugbare. Har din uddannelse 

klædt dig på til at gøre nytte?

Brugbar!? Spørgsmålet er også for hvem? Men som sociologer har vi 

både kompetencer, der kan bruges inden for fx organisationer, HR og 

forskning. Og der er klart et fokus på, at vi skal ud at være en vidensres-

source.

KU vil udvikle kvaliteten af fremtidens uddannelser. Men hvordan vil 

du karakterisere det nuværende niveau på din uddannelse?

Det er inspirerende, og der er god mulighed for fordybelse.

Et af initiativets mantraer er ’undervisning der rykker’. Hvornår gør den 

det?

Når man får en opgave, man har tid til at fordybe sig i. Og når man kan 

se en kobling mellem teori og virkeligheden. En god ting ville være, at 

man afsluttede med at fortælle, hvad de forskellige teorier i praksis 

bliver brugt til.

Et mål er, at KU’s uddannelser skal være brugbare. Har din uddannelse 

klædt dig på til at gøre nytte?

Jeg regner med at blive inden for murene. Og her kunne vi godt blive 

bedre forberedt på forskertilværelsen. Det er ikke nødvendigvis noget, 

der skal foregå i timerne, men måske igennem et bedre studiemiljø – fx 

en større åbenhed mellem ph.d.er og studerende.  

Hvis du skulle give KU’s ledelse et godt råd om god uddannelse, hvad 

ville det være?

Lyt til de studerende.

Lasse petersen,  
Sociologi

esben bork hansen,  
fysik

kandidatstuderende på fx 
Humaniora har, ikke nok. 
Det kræver massive kvali-
tetsløft.«

Hanne Harmsen mener 
dog ikke, at diskussionen 
om økonomi bør være cen-
tral:

»Altså, den sang synger 
vi tit. Jeg synes i stedet, vi 
skal huske på, at vi grund-
læggende er ret velfunge-
rende,« siger hun. 

»I højere grad handler 
projektet om vende ener-
gien på universitetet«

Talelystne ambassadører
Hanne Harmsen påpeger, 
at KU-ansatte tidligere har 
anset undervisningen for 
mindre central end forsk-
ningen. Det kan tilskrives 
to andre barrierer: en kar-
rieremæssig, idet publika-
tioner vægtes over under-
visning, og en mental, hvor 
undervisningen har været 
anset som mindre ’fin’ end 
forskningen. Og præcis her 
lokaliserer Hanne Harmsen 
projektets potentiale:

»Vi er jo kun midtvejs,« 
konstaterer hun, »men 
projektet er gået fantastisk 
i den forstand, at det har 
bredt sig fra en lidt lukket 
kreds til nærmest, ja, en be-
vægelse. Tanken er netop, 
at de enkelte forskellige 
projektejere bliver ambassa-
dører for ’Den gode uddan-
nelse’ og spreder ordet på 
deres fag og institutter«.

Ved evalueringen fik selv 
de tavse mulighed for at 
give deres besyv med. På en 
væg var KU’s uddannelses-
målsætning hængt op, og de 
besøgende var udstyret med 
talebobler, som de kunne 
udfylde og sætte på som 
klister-kommentar-mærker. 
De mange tætskrevne tale-
bobler bevidner, at lysten 
til at snakke om emnet er til 
stede. Men også, at der er 
en del at snakke om, når det 
kommer til udformningen, 
målene for og ikke mindst 
vejen til den gode uddan-
nelse. 

uni-avis@adm.ku.dk

FOTOS: CHRISTOFFER ZIELER

FOTO: IMMATRIKULATION 2011 AF LARS HAUSCHILDT 
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Lykkelig studiestart 
med akilleshæl

STUdieSTarT
Af Anders Fjeldberg

To uger henne i sit filosofistudium kæmper 
Cæcilie Iburg Printzlau en kamp med for 
høje ambitioner, både fagligt og socialt.

Hun vil være den sødeste, sjoveste, kloge-
ste, hurtigste og helst også hende alle lige kan 
gå hen og snakke med. Hun er lykkelig for at 
være begyndt livet som studerende på Køben-
havns Universitet (KU) og for at møde alle de 
spændende mennesker på studiet, men det er 
også hendes akilleshæl, mener hun selv.

Hun vil for meget, fortæller hun, og det 
bliver et problem, fordi hun er så glad for 
sit nye liv samtidig med, at de ting, der gør 
hende glad, også giver hende problemer 
med grænseløse ambitioner, der ender med 
at slå tilbage som en følelse af usikkerhed:
  »Mit nye studie gør mig både glad og fru-
streret. Det hænger sammen med, at jeg i 
mit liv er nået til et sted, hvor jeg er begyndt 
at blive voksen, og hvor jeg ikke længere 
kan tillade mig at træffe ligegyldige beslut-
ninger. Noget kan ikke længere bare være 
ligegyldigt.«

Hvad mener du med, at du har grænseløse 
ambitioner?

»Der ligger nok det i det, at jeg har svært 
ved at sige til mig selv, at nu har jeg læst nok 
for i dag og så være tilfreds med indsatsen. 
Jeg har svært ved at lade være med at skuffe 
mig selv. Jeg sammenligner mig for eksem-
pel automatisk med mine undervisere, og 
der skal jeg sige til mig selv, at de har læst i 

10-20 år, og jeg skal så tænke på mit poten-
tiale og ikke på, hvor jeg er nu,« siger hun. 

kan jeg få noget credit?
Endnu en kilde til usikkerhed dukker op, 
når Cæcilie taler med sine medstuderende.

»Følelsen opstår, når jeg snakker med de 
andre på studiet, og de taler om noget, jeg 
aldrig har hørt om. Jeg siger så til mig selv, 

at de har deres referencerammer for viden, 
og jeg har min, og de er forskellige, så vi kan 
noget hver især, men ikke altid det samme. 
Alligevel kan jeg blive usikker på, om jeg 
gør det, jeg skal.«

På studiet oplever Cæcilie, at hvis hun si-
ger noget godt, så er det helt fint, men siger 

hun ingenting, så får hun lige præcis: heller 
ingenting. Det har overrasket hende, hvor 
svært det kan være at takle.

»Man bliver slet ikke anerkendt for at 
have læst dagens tekst i samme grad som 
tidligere, hvor læreren hoppede af glæde, 
bare man havde læst,« siger hun.

Er det ikke bare en forventning, du har ta-
get med dig fra gymnasiet?

»Nærmere en, der stammer helt tilbage fra 
børnehaven; man er flasket op med den 
slags forventninger. Jeg har for eksempel 
brugt hele weekenden på at læse tre siders 
filosofi af Aristoteles, og jeg forstår det kun 
lige, og det gælder så for alle her, at det er 
underordnet, om de har brugt tre timer på 

det eller hele weekenden. Jeg tænker bare: 
Hey, kunne jeg ikke få noget credit for at 
have læst på det hele weekenden?«

Hun ønsker på en måde, at det ikke skulle 
være sådan, men det er nok en gordisk 
knude, et næsten uløseligt problem, der vil 
kunne fodre hende rigeligt med stress nok 
til resten af studietiden.

»Bare man kunne være totalt afslappet 
med sit studie og ikke være sådan en stræ-
ber; være sådan cool og afslappet, selvom 
stressen lyser ud af øjnene på en. Men jeg 
elsker det jo samtidig, og jeg har længtes 
efter det her i så mange år, og når jeg så en-
delig kommer her, synes jeg, det er hårdt,« 
oplever hun.

kunsten at lyde klog
Hun har hurtigt lært, at på humaniora gælder 
det om at kunne sige noget velovervejet. Det 
gør egentlig ikke noget, fortæller hun, hvis 
det, man siger, ikke er helt rigtigt, men man 
skal have tænkt over tingene, inden man si-
ger noget. Man må ikke bare snakke løs.

At skulle sige noget klogt – er det sådan et 
dogme for filosofistuderende?

»Tja, jeg har færdedes meget i humanio-
rakredse, før jeg begyndte på KU, og jeg kan 
sammenligne det med et musikermiljø. Jeg 
har selv spillet og sunget en del, og det miljø 
er noget helt andet, og der blev jeg aldrig 
blevet holdt ansvarlig på samme måde, selv-
om man selvfølgelig skal kunne sine ting.«

Hun siger, at det godt kan komme dertil, 
at hun kan blive bange for, at de andre slet 
ikke får noget ud af at snakke med hende, 
fordi de måske ikke synes, hun er gennem-
tænkt nok, og at hun derfor ikke har noget 
at byde på.

Du har fortalt, at du lige er flyttet til Køben-
havn, og at du nok skal sørge for at komme 
med til alt, hvad der foregår rundt omkring – 
hvordan har det noget med dit studie at gøre?

»Jeg har lige været på Testrup Højskole i 
Jylland sammen med 100 andre mennesker, 
og næsten alle fra højskolen flyttede til Kø-
benhavn samtidig. Nu skal jeg både holde 
kontakten til mine højskolevenner, på sam-
me tid som jeg skal nå det hele på mit nye 
studie. Det er mange bolde i luften sammen 
med et universitetsstudie, og alle de mange 
mennesker udfordrer hele tiden mine fore-
stillinger om mig selv, om hvem jer er. 

Jeg skal hele tiden kæmpe for at være mig 
selv, og jeg har skullet bruge rigtig mange 
kræfter på at være Cæcilie.«

anfj@adm.ku.dk

Cæcilie er førsteårsstuderende på Filosofi. Hun har grænseløse 
ambitioner, som skal tæmmes, uden at det må gå ud over 
hendes stærke lykkefølelse over livet som studerende.

”Man bliver slet ikke anerkendt 
for at have læst dagens tekst 
i samme grad som tidligere, 
hvor læreren hoppede af glæde, 
bare man havde læst.”

høje forventninger

”Jeg skal hele tiden kæmpe for at 

være mig selv, og jeg har skullet bruge 

rigtig mange kræfter på at være 

Cæcilie,” siger førsteårsstuderende 

Cæcilie om sin studiestart.
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rUndSpørGe: 
hvOrdan er din STUdieSTarT?

næsten  
alt optaget 
Medierne har beskrevet universiteternes overraskelse 
over de mange ekstra studerende dette studieår, men 
fakulteternes studieledere har haft en god dialog med 
KU’s Uddannelsservice om, hvordan det skulle ske.  

STUdieSTarT

Af Anders Fjeldberg

Selvom Københavns Universitet (KU) har 
haft det største optag af nye studerende no-
gensinde, så er der plads til alle, melder fire 
fakulteter: Hum, Jura, Life og Nat.

»KU har taget et pænt hop fremad i opta-
get i år, og nu har vi også spændt buen så 
hårdt, som vi kan, og vi er ved at have fyldt 
rigtig godt op, men vi har haft en god dialog 
med fakulteterne om, hvordan det skulle 
ske,« siger Hanne Harmsen, der er vicedi-
rektør for Uddannelsesservice på KU.

De studerende kan have mange andre 
problemer end de udfordringer, der følger 
at et øget optag, og Hanne Harmsen peger 
på et forhold, der kan have betydning i år. 

»Hele krisediskussionen kan have præget 
de unge og betyde, at nogle nye studerende 
ønsker sig endnu mere brændende end 
tidligere, at deres studie skal lykkes. De 
kan også være bekymrede for at have valgt 
forkert, fordi de ikke længere er så villige 
til at hoppe over til et andet studie senere,« 
siger hun. 

Seks procent stigning på hum
På Det Humanistiske Fakultet (Hum) på 
Københavns Universitet Amager (KUA) er 
optaget øget med cirka seks procent i år, og 
det skyldes ifølge studiechef Annette Moe 
blandt andet, at to af fakultetets største 
bacheloruddannelser, Engelsk samt It og 
Kommunikation, har forhøjet antallet af 
optagne.  

It og Kommunikation har fordoblet opta-
get, men alligevel kommer stigningen pri-
mært fra de små fag, hvor der er blevet fyldt 
mere op på holdene end de sidste år. Her er 
dog ikke taget flere ind, end der er plads til, 
så det er ikke årets seks procents stigning i 
optaget, der kan afføde overfyldte lokaler.  

»På tilvalgsfag kan der være nogen, der 
tager chancen og dukker op uden at være 
tilmeldt, fordi de satser på, at nogle til-
meldte ikke kommer. Hvis alle tilmeldte så 
dukker op sammen med 20 ikke-tilmeldte, 
så er der et pladsproblem,« fortæller An-
nette Moe og peger på, at KU’s it-systemer 
kan drille de nye studerende.

»Fra gymnasiet er de studerende sikkert 
vant til, at alting kører godt på internettet 
med deres it-system Lectio, men her kan de 
måske komme til at opleve, at vi desværre 
har problemer med KU’s it-system Absalon, 
og at KU på det punkt ikke er særligt mo-
derne.«

Studiereform på Jura  
På Det Juridiske Fakultet siger studieleder 
og professor Rasmus Kristian Feldthusen, at 
optaget er øget med cirka otte procent i år, 

at fakultetet har fysisk plads til alle stude-
rende, og at en studiereform, som fakultetet 
har arbejdet på i tre år, og som er trådt i 
kraft i år, også spiller ind. 

»Jura har bevæget sig væk fra forelæsnin-
ger, og alle nye studerende går nu på min-
dre hold, seminarhold, end tidligere. I dag 
er der maksimalt 28 studerende på hvert 
seminarhold, og vi har plads i alle lokaler til 
28 studerende.

Reformen skal også sikre en bedre pæda-
gogik. Hvis du havde spurgt mig sidste år, 
da vi stadigvæk arbejdede på studierefor-
men, så havde jeg måske svaret lidt mindre 
positivt, hvis vi skulle have optaget flere 
studerende, men i år er jeg optimistisk,« si-
ger Rasmus Kristian Feldthusen. Et problem 
kræver dog mere udvikling; 

»Vi arbejder på at gøre KU’s it-systemer 
bedre, mere fleksible og mere driftssikre for 
de studerende, fordi det er noget, der bety-
der mere og mere for kvaliteten af undervis-
ningen,« tilføjer han.

Life er årets højdespringer
På Det Biovidenskabelige Fakultet, Life, op-
lyser studiechef Agnete Vibholt fra Uddan-
nelse og Studerende, at det ser ud som om, 
at man får cirka 20 procent flere studerende 
i år. 

Dermed er Life det fakultet ud af fire ad-
spurgte, der har haft den største stigning i 
antal optagne. I de 20 procent indgår også 
optag på en helt ny uddannelse på Life, ba-
cheloruddannelsen i Husdyrvidenskab, med 
60 optagne. Desuden har fakultetet haft 
fremgang i optaget på alle uddannelser.

Agnete Vibholt ser det kun som positivt, 
at der er optaget flere studerende i år, fordi 
flere studenter er kommet i gang med deres 
uddannelse. Universitetet opnår en økono-
misk gevinst ved det øgede optag, og Agnete 
Vibholt mener ikke, at Life får pladsproble-
mer på grund af udviklingen. 

Stadig ledige pladser på nat
På Det Naturvidenskabelige Fakultet, Nat, 
oplyser Prodekan for Uddannelse Henrik 
Busch, at man har optaget syv procent flere 
studerende end sidste år, men han mener 
ikke, at det forhøjede optag er med til at 
skabe vanskeligheder. 

»Det større optag på Nat giver ikke udfor-
dringer, vi ikke kan håndtere. Vi har alle-
rede ved fastlæggelsen af kapacitetstallene 
forberedt os på at kunne håndtere et optag, 
der ligger inden for kapaciteten, og i tidli-
gere år har vi optaget under vores kapacitet 
og har derfor haft flere ledige pladser før i 
tiden end i år,« siger Henrik Busch.

anfj@adm.ku.dk

viktoria Skovhus, 

filosofi 

anne helene 

küseler, Jura

helene midttun,  

bioteknologi

mads burchardt 

mundt, biologi

rasmus meldgaard, 

idræt

»Introen var meget kort og sammenpresset i forhold 

til, hvor mange mennesker, jeg gerne ville nå at tale 

med. Alle de mange nye indtryk og mennesker tager 

på kræfterne.  Jeg er kommet med i en læsegruppe, 

men jeg spørger mig selv, om jeg kan nå at komme 

ind på livet af de andre i læsegruppen samtidig med, 

at jeg er begyndt på noget helt nyt. Det er svært 

at finde rundt på KU’s it-system Absalon, hvor alle 

beskeder ligger. Hvornår skal man til forelæsninger, 

hvornår skal man til det ene fag, og hvornår til det 

andet – informationerne ligger i alle mulige forskel-

lige dokumenter, og det er besværligt at åbne dem. 

Jeg er i øvrigt rigtig glad for mit studie og for men-

neskene, jeg har mødt.« 

»Jeg er lige flyttet fra Sønderjylland, og det er meget 

mærkeligt pludselig at skulle gøre alting selv. Der er 

nye udfordringer hele tiden. Bare det at finde rundt 

herinde, jeg kendte ikke København så godt i forve-

jen, og mange af de steder, vi skal undervises, ligger 

spredt rundt om på forskellige adresser i byen. Jeg 

havde ikke sat mig så meget ind i den ny studiere-

form på Jura (indført i år – red.). Jeg var ikke klar over, 

at der er så meget nyt i den, som tilfældet er. Og så 

skal vi, i forhold til da jeg gik på handelshøjskolen, 

finde ud af meget mere selv, men jeg har været glad 

for at få tildelt en studiegruppe.« 

»Jeg har haft et sabbatår, så det har været hårdt at 

skulle ind i studiegængen igen. Studiestarten har 

rummet meget matematik, og det er svært. Men 

det har hjulpet, at der har været så mange sociale 

aktiviteter - rustur, d-dag og så videre. Det har gjort 

det hele mere overkommeligt. Jeg synes allerede, 

at jeg elsker studielivet, og det er fedt, at her er så 

mange forskellige muligheder. Jeg oplever, at jeg kan 

designe min egen fremtid.« 

»Undervisningen her går utroligt meget hurtigere 

end i gymnasiet, men hvis man holder sig til, så får 

man også virkelig meget igen. Timerne på Biologi 

går lynhurtigt, og jeg hamrer løs på mit noteapparat 

(computer – red.). Jeg har ikke lyst til at kritisere 

noget. Det er kanonfedt at studere her. Der er ikke 

rigtig noget, der ikke fungerer. Dog skal jeg cykle 

18,5 km. fra Vanløse hver dag frem og tilbage, men 

jeg håber på snart at få en bolig på Egmont Kollegiet, 

som ligger tættere på mit studie.  Jeg har aldrig før 

haft så travlt i hele mit liv, men det er fedt, og her er 

også hele tiden sociale arrangementer.« 

»Mit største problem som studiestarter har jeg følt 

i forbindelse med introaktiviteterne, fordi KU ikke 

har sat nogle klare retningslinjer for forløbet. Vores 

tutorer har stået for det, og jeg tror, at mange, der 

som jeg har været ude at arbejde før studierne, 

opfatter aktiviteterne, der foregår i introugen, som 

sådan gymnasieagtige og præget af udklædning og, 

især, druk. Det er ok, men ikke hver dag. Man kunne 

ikke bare sidde og snakke med de andre. Jeg har en 

god ide: Kun druk fredag i introugen. Jeg har nok 

brugt flest kræfter på it-systemet Absalon, fordi det 

er meget ustruktureret, alting er bare ’kastet’ ind i 

Absalon på en ustruktureret måde. Bortset fra det 

har jeg oplevet forløbet som stille og roligt.«

FOTOS: ANDERS FJELDBERG
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Gang i svingdørene: 
ansatte hyres og 
fyres som aldrig før

Flere og fl ere bliver ansat i tidsbegrænsende stillinger på 
Københavns Universitet, mens mange fastansatte til gengæld 
bliver afskediget. Det er gået for vidt, mener medarbejderne, 
der føler, at ledelsen behandler dem som ting, der kan bruges 
og smides væk efter forgodtbefi ndende, og det går ud over 
fællesskabsfølelsen. 

anSæTTeLSeSviLkår

Af Claus Baggersgaard

Der er gang i svingdørene på Københavns 
Universitet (KU), hvor medarbejdere bliver 
ansat og afskediget som aldrig før.

Således har man skilt sig af med cirka 
150 videnskabelige medarbejdere (VIP) 
fra 2008 til 2010, men i samme periode 
steg det samlede antal forskere med 300 til 
3.100. Der bliver altså hyret, samtidig med 
at der bliver fyret. 

De mange nye medarbejdere er først og 
fremmest blevet ansat i tidsbegrænsede stil-

linger som postdoc’er uden mulighed for at 
kravle op ad karrierestigen og blive fastan-
sat som lektorer. 

Leif Søndergaard, AC-fællestillidsrepræ-
sentant og lektor på Biologisk Institut, der 
er hårdt ramt af fyringer, kalder udskiftnin-
gen af medarbejdere for voldsom. 

Han mener, at fyre og hyre-politikken må 
stoppe, da den ødelægger følelsen af at være 
en del af KU-fællesskabet og de ansattes 
oplevelse af, at de står forenet med ledelsen 
om at nå de samme mål.

»De nye medarbejdere i tidsbegrænsede 
stillinger identificerer sig ikke på samme 

måde med KU, da de alligevel snart skal 
videre og hele tiden har fokus på at finde et 
nyt job. Der mangler sammenhængskraft og 
loyalitet, og usikkerheden breder sig til de 
tilbageværende fastansatte, da alle frygter, 
at det er dem, der bliver skiftet ud med en 
postdoc næste gang,« siger han.

Unge ender i blindgyde
Situationen får Leif Søndergaard til at kalde 
KU’s politik på området for en gang facade-
maling.

Det fremgår blandt andet af de personale-
politiske grundprincipper, »at medarbejder-

ne er universitetets væsentligste ressource; 
at universitetet skaber trygge arbejdsfor-
hold, og at KU medvirker til at den enkelte 
medarbejder kan få et godt arbejdsliv og et 
tilfredsstillende karriereforløb«.

Der står også i ledelsens forslag til univer-
sitetets nye strategi 2016, at en af KU’s tre 
største udfordringer netop er »at styrke det 
interne samarbejde og oplevelsen af en fæl-
les identitet og arbejdsopgave«. 

Men ifølge Leif Søndergaard er realite-
ten på de enkelte institutter og centre og i 
forskningsgrupper på KU, at man fortsætter 
med at skifte fastansatte medarbejdere ud 
med nye på tidsbegrænsede kontrakter som 
for eksempel postdoc’er eller forskningsas-
sistenter, og at de nyansatte ikke bliver gjort 
tilstrækkelig klart, at de ikke skal forvente at 
få en fast stilling senere i deres karriere. 

»Postdoc’en er en karrieremæssig blind-
gyde, da den ikke kvalificerer til at blive 
lektor, men det opdager de unge først efter 
seks år på universitetet, så man kan sige, at 
de bliver stukket blår i øjnene,« siger Leif 
Søndergaard.

Utrygge medarbejdere 
Også det teknisk administrative personale, 
der arbejder med forskning og undervis-

TEMA:
anSæTTeLSeSviLkår
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ning, de såkaldte TAP-FU, oplever ifølge 
Tina Wandall, fællestillidsrepræsentant for 
bioanalytikerne på KU, oftere og oftere at 
blive ansat på tidsbegrænsede vilkår. Det 
skyldes, at universitetet får en stigende del 
af sine midler fra eksterne kilder som forsk-
ningsråd og fonde, og de bevilger som ho-
vedregel pengene for et afgrænset antal år. 

Alligevel mener Tina Wandall, at univer-
sitetet burde fastansætte TAP-FU’erne, og 
først eventuelt afskedige dem i tilfælde af, 
at bevillingerne løber ud, hvilket sjældent 
sker.

»Alle forskere der søger penge til deres 
projekter, søger som regel mere end et 
sted, så oftest afløser den ene bevilling den 
anden. Det er for kortsigtet og for snævert 
tænkt at ansætte tidsbegrænset i en enkelt 
bevilling. Det er altså unødvendigt, men og-
så besværligt at administrere og potentielt 
skadeligt for KU,« siger hun.

Tina Wandall påpeger, at både lovgivnin-
gen og KU’s egen praksis på området skaber 
utryghed hos medarbejderne.   

Ifølge loven er det således kun muligt at 
forlænge en tidsbegrænset ansættelse som 
følge af objektive forhold som sygdom, gra-
viditet, barsel, orlov og borgerligt ombud. 
Ellers skal stillingen slås op på ny, og den 

samme medarbejder kan ikke ansættes tids-
begrænset igen.

Tilmed betyder KU’s egen praksis, at hvis 
en fastansat TAP søger en tidsbegrænset 
stilling et andet sted på KU, ophører ved-
kommendes fastansættelse.

»Det gælder åbenbart for TAP’er, at enten 
bliver man hvor man er med en risiko for at 
gå fagligt i stå – eller også havner man i en 
usikker ansættelse med risiko for arbejds-
løshed. Det har personlige konsekvenser 
for den enkelte, men sandelig også for KU, 
idet jeg kender til flere eksempler hvor po-
tentielt nye medarbejdere har valgt KU fra, 
eller fortsætter søgningen efter nyt varigt 
job, og derfor forlader KU igen midt i et 
tidsbegrænset forløb. Ofte er det netop de 
dygtigste folk, som har gode jobmuligheder 
andre steder, som KU på den måde mister,« 
siger Tina Wandall.

forsøger at løse knude
Ifølge Poul Erik Krogshave, næstformand 
for Hovedsamarbejdsudvalget har tidsbe-
grænsede ansættelser af både VIP og TAP 
længe været en varm kartoffel, som ledelsen 
og medarbejdernes repræsentanter ikke kan 
nå til enighed om. 

Medarbejderne ønsker retningslinjer, der 
begrænser brugen af midlertidige ansæt-
telser mest muligt, men ledelsen har ifølge 
Krogshave hidtil været imod.

Personalesektionen udarbejdede i stedet 
et praksispapir, som medarbejdersiden dog 
heller ikke kunne tilslutte sig, da man me-
ner, at det clasher med de personalepoliti-
ske grundprincipper; er i strid med bestem-
melserne i Funktionærloven og bevirker en 
unødig forskelsbehandling mellem TAP og 
VIP.  

I et forsøg på at løse den gordiske knude 
blev der afholdt et seminar om problemet 
den 12. september. Poul Erik Krogshave 
fornemmer, at der er en opblødning på vej, 
hvilket han mener bekræftes af, at rektor 
og flere institutledere tilsluttede sig, at der 
aftales retningslinjer på området.  

På seminaret sagde rektor Ralf Hem-
mingsen nemlig, at »det er en uorden med 
en stor mængde TAP-ansættelser, især på 
det administrative område. Jeg mener, 
kulturen bør gå i retning af flere faste an-
sættelser.«

Letkøbt og pinlig undskyldning
Ingrid Stage, formand for DM – Dansk Ma-
gisterforening, mener, at universiteterne 

sagtens kunne fastansætte flere end de gør 
i dag, som det sker i det private erhvervs-
liv.

DM ville foretrække, at universiteterne 
havde meget større og flere faste basisbe-
villinger og flerårige politiske aftaler om 
finanslovsbevillingerne, men hun mener, 
at universitetsledelserne bruger bevillings-
situationen som undskyldning for ikke at 
fastansætte medarbejderne, da de ønsker 
den maksimale fleksibilitet i ansættelserne, 
så man hurtigt kan komme af med folk, hvis 
bevillingerne svigter eller strategierne æn-
dres, og politikere og eksterne bevillingsgi-
vere kræver nye satsningsområder. 

»Det er for letkøbt og pinligt, at så 
mange universitetsledelser bruger det som 
undskyldning for ikke at sikre ordentlige 

karrierestillinger. Universiteterne bør tage 
et større ansvar for deres ansatte og give 
langt klarere meldinger og personlig vej-
ledning om de karrieremuligheder, der er. 
Et universitet kræver også en stabil med-
arbejderskare, der sikrer de måske mindre 
glamourøse ydelser, som ikke har så stor 
politisk bevågenhed. Der er også brug for 
’den almindelige lektor’, der underviser i 
grundfag, forsker og formidler og på den 
måde holder institutterne i gang,« siger 
Ingrid Stage.  

forhandlinger på vej
Finansministeriet og DM har så småt 
indledt forhandlingerne om en ny stil-
lingsstruktur på universiteterne, og DM’s 
hovedkrav er flere faste stillinger og klare 
karriereveje.

Derudover vil man have styr på problema-
tikken om den øgede brug af postdoc’er, der 
stort set helt har erstattet brugen af adjunk-
ter, der modsat postdoc’erne har undervis-
ningspligt og ret til at blive lektorbedømt 
efter fire år. 

DM vil også gøre op med brugen af un-
dervisningsassistenter, som man mener i 
højere grad skal ansættes som videnskabe-
lige assistenter eller som eksterne lektorer, 
gerne tidsubegrænset, og hvor det er muligt 
skal timelærerne ansættes i faste hel- eller 
deltidsstillinger om studieadjunkter eller 
studielektorer, som det er sket på Musikvi-
denskab på KU. 

Leif Søndergaard er enig i, at der er brug 
for en ny og klarere stillingsstruktur, men 
han mener ikke, at KU-ledelsen behøver 

at vente på en ny stillingsstruktur før den 
begynder at fastansætte flere af de unge 
forskere.

»Hvis ledelsen virkelig ønsker at forbed-
re karrierevejene på KU, kan den jo give 
de unge en udviklingsstilling som adjunkt 
med mulighed for lektorbedømmelse efter 
fire år. Jeg kan simpelthen ikke få øje på 
fornuftige argumenter imod,« siger han. 

clba@adm.ku.dk

”Universiteterne bør tage et 
større ansvar for deres ansatte 
og give langt klarere meldinger 
og personlig vejledning om de 
karrieremuligheder, der er”
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københavnS UniverSiTeT
årSværk på UdvaLGTe STiLLinGSniveaUer 2008-2010

    2008-2 2009-2 2010-2

Stillingsniveau Stillingsbetegnelse årsværk årsværk årsværk årsværk i pct.

U. adjunktniveau Videnskabelig assistent 267 267 279 9,17%

  Undervisningsassistent 9 8 9 0,28%

  Ekstern lektor 121 117 109 3,59%

U. adjunktniveau total  397 392 397 13,03%

Adjunktniveau Adjunkt 182 210 237 7,80%

  Postdoc 467 578 676 22,20%

Adjunktniveau total   650 788 913 30,00%

Lektorniveau total   1.161 1.158 1.135 37,29%

Professorniveau Professor 390 403 433 14,24%

  Professor MSO 60 83 101 3,32%

Professorniveau total  450 486 534 17,55%

Særlige stillinger Andre 60 55 50 1,64%

  Studielektor 11 11 15 0,49%

Særlige stillinger total  71 66 65 2,13%

Hovedtotal   2.728 2.890 3.044 100,00%

KILDE: ISOLA 2008-2, 2009-2 OG 2010-2
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forskere skal have 
klare karriereveje 

Undervisningen  
er den store taber

Prorektor Thomas Bjørnholm vil indføre et karrieresystem 
for nye unge forskere på Københavns Universitet efter 
amerikansk forbillede. Et af målene er at undgå at måtte 
afskedige videnskabeligt ansatte med ’tenure’ i fremtiden.

Det skader uddannelseskvaliteten, når universiteterne 
ansætter flere i tidsbegrænsede stillinger og skærer ned 
på antallet af fastansatte lektorer, konkluderer hvidbog.

anSæTTeLSeSviLkår 2
Af Claus Baggersgaard

Uklarhed om, hvordan du 
stiger i de akademiske gra-
der, og risiko for at få stuk-
ket en fyreseddel i hånden, 
er en uheldig kombination, 
hvis et universitet vil rekrut-
tere de største forskningsta-
lenter fra ind- og udland.

Prorektor Thomas Bjørn-
holm er formand for et nyt 
udvalg, der diskuterer, 
hvordan man skaber bedre 
og mere sikre karriereveje 
for det videnskabelige per-
sonale (VIP) på KU. 

Et forslag, der er under 
udarbejdelse af ledelses- og 
medarbejderrepræsentan-
ter i fællesskab, er at skabe 
noget der minder om et 
såkaldt tenure track-system 
for unge forskere, som det 

primært kendes fra univer-
siteter i USA og Canada. 
Oplægget skal nu behandles 
i de relevante medarbej-
der- og ledelsesfora på KU, 
inden det kan realiseres. 

»Det duer ikke, at for-
skerne ikke ved, om de har 
et job tre år frem i tiden, da 
det gør det umuligt for dem 
at planlægge deres forsk-
ning. Vi får ikke de bedste 
til at rykke teltpælene op og 
flytte til København, hvis de 
ikke tilbydes en fast stilling. 
Fyringer er rigtig dårlige for 
rekrutteringen, så målet er, 
at vi ikke skal fyre forskere 
med tenture,« siger prorek-
tor.

Nøglebrikker i tenure 
track-systemet er jobsikker-
hed og frihed for den enkel-
te til selv at beslutte, hvad 
vedkommende vil forske i. 

Det er samtidig afgørende, 
at man viser selvstændig 
evne til at forny forskningen 
på området. 

Kombinationen af de to 
burde i teorien give de opti-
male betingelser for at nye 
originale ideer kan opstå og 
mulighed for at fastholde 
og tiltrække de bedste for-
skere og dermed opbygge et 
stærkt akademisk miljø.

en selvskabt plage
Thomas Bjørnholm forkla-
rer, at en undersøgelse lavet 
af Universitets- og Byg-
ningsstyrelsen dokumen-
terer, at mange forskere er 
usikre på, hvad der skal til 
for at avancere på den aka-
demiske karrierestige, og at 
den danske stillingsstruktur 
er ugennemskuelig for in-
ternationale ansøgere. 

Det skal der gøres op med, 
mener prorektor, og her kan 
KU også selv gøre en del.

»Vi skal have fjernet alle 
de særordninger for ansæt-
telsesprocedurer, der har 
udviklet sig på fakulteterne 
og institutterne gennem 
årene. Mange af barri-
ererne, der vanskeliggør en 
effektiv og simpel rekrutte-
ringsproces, er en selvskabt 
plage,« siger han.

Målet er, at alle forskere 
der bliver ansat under ten-
ure track-ordningen skal 
vide præcis, hvilken kar-
rierebane de er kommet ind 
på, og hvad der kræves for 
at blive forfremmet. Faste 
bedømmelser er således 
også en vigtig bestanddel, 
og forskergruppeledere og 
institutledere skal fungere 
som karrierevejledere og 

have mere viden om stil-
lingsstrukturen.

brug for stødpude
Thomas Bjørnholm under-
streger, at postdoc’erne, der 
er ansat på tidsbegrænsede 
vilkår, ikke bliver en del af 
tenure track-systemet. Før-
ste skridt på tenure track-
karrierestigningen bliver 
ansættelse som assistant 
professor. Man regner i øje-
blikket på, hvor mange der 
er råd til at ansætte, men et 
kvalificeret gæt er omkring 
60 årligt. Eftersom der er 
cirka 800 postdoc’er ansat 
på KU, vil kun en meget 
begrænset andel af dem 
kommer ind under tenure 
track-ordningen. Resten 
skal finde beskæftigelse som 
forskere i det private er-
hvervsliv eller andre steder, 
når de er færdig med deres 
postdoc.
 Thomas Bjørnholm for-
venter således heller ikke, 
at der skal ansættes færre i 
tidsbegrænsede stillinger i 
fremtiden.
 »Vi har stadig brug for 
postdoc’er og forskningsas-
sistenter i projektbaserede 
tidsbegrænsede stillinger. 
Det giver en fleksibilitet, der 
kan afbøde svingninger i de 
konkurrenceudsatte bevil-
linger,« siger prorektor. 
Sådan er det også i USA.   

clba@adm.ku.dk

anSæTTeLSeSviLkår 3

Af Claus Baggersgaard

Personalesammensætnin-
gen på Københavns Univer-
sitet (KU) har gennemgået 
en voldsom forandring de 
seneste år, og det går ud 
over kvaliteten af undervis-
ningen. 

Der bliver således ansat 
flere og flere postdoc’er på 
tidsbegrænsede vilkår, og 
de har ikke undervisnings-
pligt. Derimod bliver der 
stort set ikke hyret nye ad-
junkter, der skal undervise 
og derfor også skal gennem-
føre et obligatorisk adjunkt-
pædagogikum.

Studenteroptaget er øget, 
og antallet af lektorer er fal-
det, så oplevelsen blandt de 
tilbageværende fastansatte 

er, at der skal løbes stadig 
hurtigere, og at der dermed 
ikke er tid til at kvalitetsud-
vikle undervisningen i det 
omfang, den fortjener.

Det forklarer Sebastian 
Horst, specialkonsulent på 
Institut for Naturfagenes Di-
daktik. Han er medforfatter 
til en ny hvidbog, instituttet 
har udgivet i samarbejde 
med Dansk Universitetspæ-
dagogisk Netværk, der kon-
kluderer, at udviklingen går 
ud over kvaliteten af den 
undervisning universitetet 
tilbyder sine studerende.

Udviklingen skyldes især 
de forandringer, der er sket 
i bevillingsstrukturen til 
universiteterne de seneste 
år, hvor færre penge bliver 
fordelt som frie basismidler 
til universiteternes egen dis-

position, hvorfor universi-
teterne selv må skaffe flere 
midler fra forskningsråd og 
fonde. 

Postdoc’er er kun ansat i 
den periode et forsknings-
projekt løber, og ledelsen 
behøver ikke at bekymre 
sig nærmere over, hvordan 
vedkommende skal indgå i 
undervisningen. 

»Det er forskningen, der 
giver penge i kassen, og alle 
sejl sættes ind på at hente 
dem hjem. Uddannelse er 
blevet en lille del af for-
retningen, og oven i købet 
en dårligt finansieret del,« 
siger Sebastian Horst. 

postdoc’er vil gerne  
undervise
Ifølge Sebastian Horst 
bliver undervisningen frag-

menteret, og man mister 
samspillet mellem forskning 
og undervisning, når der in-
den for kort tid ansættes så 
mange nye medarbejdere, 
der som udgangspunkt kun 
skal forske. Hvis udviklin-
gen fortsætter, vil antallet 
af postdoc’er snart overstige 
antallet af lektorer.

På Institut for Naturfage-
nes Didaktik oplever de, at 
mange postdoc’er faktisk 
meget gerne vil klædes på 
til at undervise ved at gen-
nemføre det adjunktpæda-
gogikum, som ellers er for-
beholdt adjunkterne, i håb 
om at kvalificere sig til at 
blive fastansat som lektorer. 

Men de får sjældent mu-
lighed for at bruge fornøden 
tid på det, så derfor går det 
ud over deres forskningsfor-

pligtelser, mener Sebastian 
Horst:

»Mange postdoc’er får 
ikke af deres ledelse den 
nødvendige opbakning til 
at udvikle deres undervis-
ningskompetencer. Det kan 
oplagt være fordi det ikke 
er økonomisk rationelt for 
instituttet.«

Postdoc’erne har derfor 
også tit vanskeligt ved at 
sikre gode supervisions-
forløb, fordi de ofte har 
så lidt undervisning, eller 
fordi den undervisning de 
måtte have, ofte er af meget 
isoleret karakter. Det kan 
for eksempel være et par 
adskilte forelæsninger og 
lidt laboratorieundervisning 
og vejledning på et stort 
kursus. 

Kursusansvar eller ansva-
ret for længere forløb over-
lades sjældent til postdoc’er 
– der ofte må gå ’tiggergang’ 
hos kollegerne for at få no-
get undervisning, fremgår 
det af hvidbogen.

clba@adm.ku.dk

hvidbOGen ”UdvikLinG 
af UniverSiTeTS-
UnderviSninG – 
rammer, barrierer 
OG mULiGheder” kan 
findeS på 

www.ind.ku.dk/dunk
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TEMA:
anSæTTeLSeSviLkår

Jesper Harholt, der er plantebiolog på Life, har aldrig prøvet at være fastansat. 
Alligevel er han tilfreds og frygter ikke at blive arbejdsløs. Det største problem 

er, at han ikke kan planlægge sin forskning længere end et år frem.

anSæTTeLSeSviLkår 4

Af Claus Baggersgaard

36-årige Jesper Harholt har haft et karriere-
forløb på Det Biovidenskabelige Fakultet 
(Life) som sikkert ville give de fleste nervøse 
trækninger og søvnløse nætter. 

Siden han blev ansat som forskningsassi-
stent på det daværende KVL i 2003, har han 
nemlig aldrig kunnet vide sig sikker på at 
have et job og en fast indtægt flere år frem.   
 Han har været ansat som ph.d.-studeren-
de, fået forlænget sin kontrakt som postdoc 
tre gange og har også haft titel af faglig 
sekretær i tre perioder. Alt sammen fordi 
Institut for Plantebiologi og Bioteknologi 
gerne ville beholde ham, men ikke kunne 
tilbyde ham en fastansættelse, og reglerne 
kun giver mulighed for at forlænge en 
tidsbegrænset ansættelse tre gange under 
samme stillingsbetegnelse. I maj fik han så 
endelig et lektorat, men der er kun penge til 
at lønne ham indtil maj næste år.
 »Jeg ved ikke, om jeg har et job i maj, 
men jeg har aldrig kendt til andet end usikre 
ansættelsesvilkår, og jeg er ikke typen, der 
går og bekymrer mig, selv om jeg har kone, 
børn og et kreditforeningslån, som de fleste 
andre. Jeg er nok lidt af en jubeloptimist, 
der går ud fra, at det hele nok skal gå,« siger 
han og smiler.

Han indrømmer, at det var lidt spæn-
dende, da han for nogle år siden var tre 
måneder fra at stå som arbejdsløs, og stadig 
ikke vidste, om han ville få forlænget sin 
kontrakt. Han er overbevist om, at han godt 
kunne få arbejde i det private erhvervsliv til 
en bedre løn og med sikrere ansættelsesvil-
kår, hvis han ville.
 »Det er en skrøne, at det er sikrere at være 
ansat i det offentlige, men mit problem er, 
at jeg elsker mit arbejde her og gerne vil 
fortsætte med at forske,« siger Jesper Har-
holt.

God forskning tager tid
Han understreger, at han har været tilfreds 
med sit karriereforløb, da han har fået la-
vet masser af god forskning, men det er et 
problem, at han aldrig har haft en længere-
varende ansættelse, så han har kunnet plan-
lægge sin forskning flere år frem. Han vil 
derfor også søge om et såkaldt EU starting 
grant, der løber i fem år. 

»Der er masser af god videnskab, der 
tager lang tid og kræver tålmodigt grund-
videnskabeligt arbejde, men jeg har altid 
været nødt til at arbejde med noget, der 
kunne kaste forskningsartikler af sig i løbet 
af højst halvandet år. Det er en konsekvens 
af bevillingssystemet, der betyder, at du 

selv skal ud og skaffe midler, og kravet om, 
at forskningen skal være anvendelig,« siger 
Jesper Harholt.

Han har derfor også brugt tid på sine 
egne grundforskningsprojekter ud over de 
anvendte forskningsprojekter, som han har 
været lønnet på, og det er dem, der har givet 
de bedste resultater.

»Det er paradoksalt, at jeg har fået alle 
mine forskningspenge til at lave anven-
delsesorienteret forskning, men alle mine 
publikationer bygger på den grundforsk-
ning, jeg har lavet ved siden af mit daglige 
arbejde,« siger Jesper Harholt.

Derfor støtter han også forslaget om at 
skabe en form for tenure track-ordning på 

LøSarbeJder

Jesper Harholt forsker i, 

hvordan planer danner 

cellevægge. Det kan 

blandt andet udnyttes 

industrielt i forbindelse 

med fødevarer, foder og 

biobrændsel. Han bruger 

planten arabidopsis, 

også kaldet gåsemad, 

som modelplante, den 

er egnet, da man kender 

dens arvemateriale, den 

har kort generationstid og 

er let at transformere ved 

hjælp af gensplejsning.    
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”Jeg ved ikke, 
om jeg har 

et job i maj” 

KU efter amerikansk forbillede, hvor 
de unge forskere kommer ind i et fast 
karriereforløb og i princippet ikke kan 
afskediges. Det vil give ro til at lave 
god forskning og motivere flere talen-
ter til at vælge en forskerkarriere på 
universitetet, mener han.

De fleste af de postdoc’er han ken-
der har nemlig valgt at skifte til det 
private erhvervsliv, enten fordi de 
blev trætte af at skrive ansøgninger i 
håbet om at skaffe forskningsmidler 
eller fordi de kunne få sikrere ansæt-
telsesvilkår og en bedre løn. 

clba@adm.ku.dk
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hum uddanner 
til fortidens 
industrisamfund
De humanistiske fag skal forberede de studerende til 
arbejdsmarkedet. Men måske ødelægger den politiske 
detailstyring de studerendes evne til at tænke selv. 
Nyslået ph.d. frygter, at kandidaterne stik mod hensigten 
bliver dårligere rustet til videnssamfundets job.

UddanneLSeSpOLiTik
Af Ulrik Jørstad Gade

I 2003 rullede Helge Sander og Fogh-rege-
ringen en reform hen over universiteterne. 
Kampråbet var ’fra tanke til faktura’, og 
livet har ikke været det samme siden. Især 
ikke for de humanistiske fag, hvor klas-
sisk dannelse og faglig fordybelse er blevet 
fortrængt af krav om konkrete jobkompe-
tencer.

Problemet er bare, at det snævre fokus på 
jobfunktion går ud over fagligheden og den 
enkelte studerendes evne til at formulere og 
løse komplekse problemer. Det siger Laura 
Louise Sarauw, ph.d., der de seneste tre 
år har forsket i, hvad universitetsreformen 
konkret betyder for de humanistiske uddan-
nelser.

kompetencer er det nye sort
Sarauws forskning viser, at studieordnin-
gerne på Humaniora er blevet stort set støv-
suget for faglige målsætninger, der ikke kan 
oversættes direkte til specifikke funktioner 
på arbejdsmarkedet. Alle uddannelsesele-
menter er nemlig indrettet som byggeklod-
ser i den studerendes vej mod en særlig, 
erhvervsrettet kompetenceprofil.

»På et fag som Dansk har man bevaret 
kurser, der for eksempel handler om nor-
disk litteratur i 1800-tallet, fordi man synes, 
at det er vigtigt af faglige grunde. Men i 
formålsbeskrivelsen skal der stå, hvilke er-
hvervsrelevante kompetencer, kurset giver 
den studerende – for eksempel evnen til at 
analysere, navigere og kommunikere. Og 
det er så de kompetencer, den studerende 
bliver vurderet på til eksamen, på bekost-
ning af målsætninger om at give den stude-
rende historisk viden om sprog og kultur i 
1800-tallet,« siger Sarauw.

På samme måde skal hele studieordnin-
gen opstille konkrete eksempler på job-
funktioner, som den færdige kandidat kan 
udfylde.

»Det, der er gledet ud, er selve forestil-
lingen om, at der er en viden og en indsigt 
på et universitet, som er legitim i sig selv,« 
siger Sarauw.

Tilbage til industrisamfundet
Og den udvikling er et historisk tilbage-
skridt, mener hun. Et skridt væk fra videns-
samfundets udfordringer og tilbage mod 
industrisamfundets opfattelse af faglighed, 
hvor man havde specifikke jobfunktioner, 

der ikke ændrede sig væsentligt gennem ar-
bejdslivet, og som ikke krævede stor omstil-
ling af den enkelte.

»Det er et meget snævert begreb om 
arbejdsmarkedsrelevans, der bliver orke-
streret fra ministeriet. Det gælder både 
kvalifikationsnøglen fra 2003, der sætter 
meget konkrete funktioner på arbejdsmar-
kedet som eneste pejlemærke, og akkre-
diteringsprocessen, der stiller krav om, at 
studieordningerne skal struktureres som 

et lineært forløb frem mod fast definerede 
arbejdsmarkedsfunktioner,« siger Sarauw.

humaniora har sovet i timen
Mange af de studieledere, Sarauw har 
interviewet i forbindelse med sin ph.d.-
afhandling, medgiver, at humaniora har 
sovet i timen, når det gjaldt at forberede de 
studerende til arbejdsmarkedet. Og de vil 
gerne være med til at give de studerende en 
bedre kobling til det professionelle liv.

Men den nuværende top down-regulering af 
studiestrukturen kan komme til at virke stik 
mod hensigten, advarer Sarauw.

»Det er i mødet med den dybe og kom-
plekse viden, at de studerende skal udvikle 
de redskaber, som de skal bruge for at 
kunne blive en relevant arbejdskraft senere. 
De studerende skal kunne dykke ned under 
al den flydende information, der findes alle 
vegne,« siger hun.

I værste fald er samfundet altså i færd 
med at uddanne humanistiske kandidater, 
som er dårligt rustede til det arbejdsmar-
ked, de skal ud på.

»Hvis virksomhederne ønsker sig en med-
arbejder, der har stor personlig viden og en 
højtudviklet evne til selvstændig refleksion 
og problemløsning, så risikerer de at miste 
noget vigtigt, fordi studieordningerne ge-
nerelt ikke lægger vægt på de egenskaber 
længere,« siger Sarauw.

falsk varebetegnelse
Universitetsreformen blev gennemført med 
henvisning til Bologna-processen, som er 
de europæiske uddannelsesministres sam-
arbejde om udviklingen af videregående 
uddannelser.

»Bologna-processen bygger på en bred, 
postindustriel forestilling om arbejdsmar-
kedsrelevans. Pointen er, at udviklingen går 
så hurtigt på det vidensbaserede arbejds-
marked, at man ikke kan indrette uddan-
nelserne med henblik på konkrete job, for 
så er de sandsynligvis forældede i morgen. 
Derfor skal man hellere give de studerende 
et overskud af viden og selvstændig refleksi-
onsevne, så de kan bruge deres akademiske 
uddannelse i mange forskellige job,« siger 
Sarauw.

Konkret opstiller Bologna-processen fire 
formål med universitetsuddannelser: forbe-
redelse til livet som aktiv borger i et demo-
kratisk samfund; personlig udvikling; viden 
i betydningen indsigt samt forberedelse til 
arbejdsmarkedet. Men den danske universi-
tetsreform fokuserer udelukkende på forbe-
redelsen til arbejdsmarkedet.

»Man har hele tiden haft en meget snæ-
ver vækstdagsorden i de danske reformer 
– selvom man vedtog dem med henvisning 
til Bologna-processen. Universitetsreformen 
fra 2003 lægger sig meget tættere op ad 
Lissabon-strategien fra 2000, som handler 
om at gøre Europa til verdens mest konkur-
rencedygtige videnssamfund, og som for 
første gang eksplicit gjorde uddannelserne 
til genstand for økonomisk spekulation,« 
siger Sarauw.

hvad er værdien af viden?
Det er en mangeårig definitorisk kamp om 
hele formålet med viden og uddannelse, Sa-
rauw har kortlagt i sin forskning.

Videnskabsministeriet har hele vejen 
gennem 00’erne ment, at de humanistiske 
uddannelser blokerede for kandidaternes 
overgang til arbejdslivet.

»Videnskabsministeriet betragtede faglig 
fordybelse som noget, der stod i vejen for 
kandidaternes vej til arbejdsmarkedet. Men 
det er jo kun tilfældet, hvis man abonnerer 
på en bestemt forståelse af, hvad arbejds-
markedsrelevans er,« forklarer Sarauw.

Universiteterne og studielederne har en 
bredere forståelse af arbejdsmarkedsrele-
vans og udvikling af videnssamfundet, me-
ner Sarauw.

»De repræsenterer den postindustrielle 
forestilling om arbejdsmarkedsrelevans, 
hvor kandidaterne selvfølgelig skal have jo-
brelevante kompetencer, men hvor det sam-
tidig er vigtigt, at de både ved noget, har 
demokratisk udsyn og gennemgår en vigtig 
personlig udvikling under studierne.«

»Den generelle holdning blandt studie-
lederne er, at alle fire målsætninger bør 
indgå som elementer i en mere fremsynet 
arbejdsmarkedsstrategi,« siger Laura Louise 
Sarauw.

uni-avis@adm.ku.dk

LaUra LOUiSe SaraUw

”Det, der er gledet ud, er selve forestillingen om, at der er en viden 

og en indsigt på et universitet, som er legitim i sig selv.”
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KUMMENTAR

STUDENTERKOMMMENTAR

hvorfor fusionere  
de våde fakulteter?

hjælp os med at få  
hænderne i vejret!

Af dekan niels O. andersen, 

dekan per holten-andersen, 

dekan Sven frøkjær, dekan 

Ulla wewer, rektor ralf 

hemmingsen og prorektor 

Thomas bjørnholm

HVORFOR? SÅDAN SPØRGER MANGE 
måske, når fire dekaner går sammen om 
at skabe to nye fakulteter. Svaret er: Fordi 
vi vil styrke vores fælles faglighed. Siden 
fusionen i 2007 har vi samarbejdet på tværs. 
Vi har sat fælles projekter i gang. Og vi har 
tiltrukket ganske mange forskningsmidler. 
Men snart fem år efter fusionen lever be-
slægtede fag stadig adskilt. Grundforskning 
og samfundsrettet forskning inden for 
samme felt er spredt. Og som studerende 
kan det stadig være ubekvemt at tage fag på 
et andet fakultet. 

Derfor fik vi idéen om at organisere de 
våde fakulteter på en anden måde. Den idé 
har bestyrelsen grebet og har nu stillet os 
en opgave. Vi skal udtænke en model for, 
hvordan vi udnytter vores fælles, faglige 
potentiale. Hvordan vi giver de studerende 
mere frihed og faglig tyngde, når de sam-
mensætter deres uddannelse. Og hvordan 
KU kan bidrage til at løse de store sam-
fundsudfordringer, som går på tværs af de 
gamle fagopdelinger: fødevarer, klima, bæ-
redygtighed, sundhed, velfærd. 

VI HAR ET GODT UDGANGSPUNKT for at 
løse den opgave, og vi har sammen lavet 

en grovskitse. Den beskriver et Nat-Life fa-
kultet, hvor vi bringer de forskere sammen, 
som efter dekanernes mening også hører 
sammen. Med større institutter med større 
styrke, så de lettere kan tænke strategisk, 
udforme store projekter og huse forsknings-
centre. 

Skitsen beskriver et medicinsk fakultet 
med en særskilt School of Pharmaceutical 
Sciences med selvindlysende muligheder 
for samarbejde mellem læger og lægemid-
delforskere. Men skitsen siger ikke noget 
om, hvor vi mener de veterinære fag bør 
placeres. Det kræver en nærmere analyse. 

Vi ved fra tidligere, at det er følsomt for 
mange kolleger, når vi går ind og rører ved 
strukturerne. Instituttet og fakultetet er 
helt tydeligt ikke bare det sted, man tager 
hen for at arbejde. Det er også et sted, hvor 
man gennem mange år har opbygget et fæl-
lesskab og en faglig, og for nogen også en 
personlig, identitet sammen med kolleger 
og studerende. Men vi tror også, at mange 
kan se fornuften i at skabe nye fællesskaber, 
der er fagligt velbegrundede. 

BESTYRELSEN LÆGGER VÆGT PÅ, at vi nu 
får en proces, der inddrager medarbejdere 

og studerende på den bedst mulige måde. 
En proces, hvor vi lytter til gode argumenter 
og reelle bekymringer. Derfor skal vores 
skitse ikke opfattes som et færdigt forslag. 
Men som et oplæg til diskussion, som vi 
sammen kan forbedre. Vi vil gerne opfor-
dre medarbejdere og studerende til at tage 
medansvar og engagere sig i arbejdet. Se 
hvordan på Tema: Nye fakulteter på KUnet. 

Bestyrelsen har bedt om, at vi præsente-
rer et forslag før jul, så en ny struktur kan 
træde i kraft i 2012. Det betyder, at vi i de 
kommende uger skal foretage en indsam-
ling af idéer og en bred høring. Samlet har 
vi cirka tre måneder. Spørgsmålet er, om en 
langvarig proces på halve eller hele år ville 
være godt for universitetet. Erfaringerne fra 
arbejdet med at samle de kemiske fag viser, 
at det kan være ret udmattende, hvis det 
trækker i langdrag. 

Man skal passe på med historiske analogi-
er. Men alligevel: Før Tyskland blev forenet 
sagde tidligere kansler Willy Brandt: »Nu 
vokser dét sammen, som også hører sam-
men«. Det kan godt gøre lidt ondt, mens det 
falder på plads. Men i længden gør det kun 
godt, fordi vi passer naturligt sammen. 

KÆRE RALF, THOMAS, NIELS, ULLA, SVEN 
OG PER. Hver gang I kommer med visioner 
på universitetets vegne, er det som om I bli-
ver mødt med vrede og skepsis. 

Først var det kemiprocessen, som det 
halve universitet for i flint over. Og nu er 
det den store omstrukturering, der for al-
vor skal samle de ’våde’ fakulteter til store 
handlekraftige enheder, der sætter sindene 
i kog.

Vi vil gerne bruge vores studenterkom-
mentar på at forklare jer, hvorfor vi stude-
rende reagerer så voldsomt. Egentlig er det 
ganske enkelt: De fleste berørte er utrolig 
kede af, at KU’s ledelse ikke har lyst til at 
lytte og tage dem med på råd i de grundlæg-
gende processer.

Allermest grundlæggende er følelsen af at 
blive talt ned til, når I ikke kan fremlægge 
solide argumenter for de ændringer, I fore-
slår. 

I STARTEN AF UGE 38 fik vi igennem KUnet 
og hasteindkaldte stormøder en række mål-
sætninger stukket i den ene hånd. Målsæt-
ninger om mere faglig sammenhæng, mar-
kante og fleksible uddannelser og stærkere 
samfundsengagement. 

I den anden hånd fik vi et helt nyt orga-
nisationsdiagram, hvor fire fakulteter var 
samlet til to. Uden analyser over eller argu-

menter for, hvordan eller hvorfor man når 
de udstukne målsætninger igennem netop 
den nye struktur. Og en struktur vi tilmed 
dagen efter offentliggørelsen kunne læse 
rektor omtale i Berlingske, som om den al-
lerede var vedtaget.

Derfor er det med rette, at mange spørger 
sig selv om, hvordan A fører til B. Hvordan 
sætter den foreslåede samling af Nat-Life 
og Farma-Sund universitetet i stand til at 
få endnu bedre forskningsmiljøer og endnu 
bedre studier? Det har vi brug for at vide 
– for det er den vished, der skal give os 
tryghed som studerende til at turde det nye 
på bekostning af alt det gode, vi risikerer at 
miste ved sammenlægningerne. 

LAD OS BLOT FREMHÆVE to diametralt 
modsatte størrelser i spørgsmålet om 
studenterindflydelse, inddragelse, stu-
diemiljø og frafald set fra de studerendes 
synsvinkel.

Life er et skoleeksempel, hvor et fælles, 
inddragende og levende miljø skaber sam-
menhold på tværs af uddannelser. Man er 
fælles om A-vej, der flere gange er kåret som 
Danmarks bedste fredagsbar. Man har fag-
ligt forankrede studienævn og en stolt tradi-
tion for samarbejde mellem studerende og 
ledelse. Det samarbejde udmøntes igennem 
fælles tillid og tro på, at man vil det bedste 

for universitetet – både når det går op, og 
når det går ned. 

Der er et væld af muligheder for forbed-
ringer på Life, og vi ved, at De Studerendes 
Råd (DSR) arbejder hårdt på at realisere 
dem – men altid igennem konstruktivt og 
gensidigt samarbejde med ledelsen. 

PÅ NAT SER MAN PÅ EN række områder 
snarere den modsatte tendens. De studeren-
de gør deres bedste for at skabe og oprethol-
de en god faglig og social kultur. Men man 
møder en ledelse, der ikke har forståelse for 
de studerendes frie engagement. 

Man afskaffer rusturen, til trods for at de 
studerende efterspørger flere sociale frirum. 
Man afskaffede de lokale studienævn og har 
indført to studienævn for hele fakultetet, så 
langt fra de faglige miljøer, at studienævns-
medlemmerne ikke har en jordisk chance 
for at kunne vide, hvad der rører sig på de 
enkelte fag. 

Med denne kommentar vil vi bede jer om 
en lille ting. Brug de studerendes erfarin-
ger – vi har masser af dem, og vi vil gerne 
bidrage konstruktivt til at videreudvikle 
Københavns Universitet. Hvis I allerede i 
udgangspunktet afskriver os, og kun ser os 
som nyttedyr, der skal ’validere og færdig-
gøre’ jeres ’grovskitse’ – så bliver vi bekym-
rede. Og så kommer armene aldrig i vejret.

ea busch-petersen, formand, 

og bjarke Lindemann Jepsen 

næstformand, Studenterrådet 

ved KU.
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hvor er jeg  
i fusionen?
DET ER IKKE SÅ LIDT FORVIRRENDE at be-
gynde på nyt studium. Nye mennesker, nye 
undervisningsformer, nye foreninger. Det 
hele er nyt. Jeg har knapt nok fundet ud af 
at forklare hvad mit nye studium, Naturres-
sourcer, egentlig handler om. 

Der er dog én ting som jeg er ret afklaret 
med, nemlig at Life, altså Det Biovidenska-
belige Fakultet, er det helt rigtige sted for 
mig. Faciliteterne er gode, kollegiet ligger li-
ge om hjørnet, fredagsbaren er legendarisk, 
de studerendes engagement er til at føle på, 
og så er det i øvrigt en grøn oase i hjertet af 
København. Life er et campusmiljø, som jeg 
allerede er fan af. 

Men nu er jeg blot endnu mere forvirret 
end jeg var, lige da jeg startede.

I MANDAGS SENDTE DEKAN Per Holten-
Andersen en mail rundt til os alle med en 
orientering om, at Life bliver slået sammen 
med Det Naturvidenskabelige Fakultet 
(Nat). Faktisk bliver alle universitetets fire 
’våde’ fakulteter (Life, Nat, Sund og Farma) 
slået sammen til to.

Af Charlotte katrine 

melchiorsen, ny studerende 

på Life

Mailen startede mildest talt en eksplosion 
af spørgsmål i mit hoved. Hvad kommer det 
til at betyde for mig? Vil campusmiljøet på 
Life være et overstået kapitel? Skal jeg have 
timer andre steder end på Frederiksberg? 
Hvad betyder de ’våde’ fakulteter egentlig? 

Det største spørgsmål, og dét som stadig 
hænger ved, er: hvorfor? 

DER VAR OGSÅ EN ANDEN AGENDA i Per 
Holten-Andersens mail, nemlig en invitation 
til stormøde dagen efter. Jeg havde derfor 
mindre end et døgn til at sætte mig ind i de 
nye tiltag, og samtidig tænke over, hvordan 
de kunne forbedres. En ret umulig situation 
for en russer som mig. 

Det største auditorium blev da også fyldt 
til randen med mere eller mindre utilfredse 
tilhørere. På de afsatte 45 minutter lykkedes 
det mig på ingen måde at forstå baggrunden 
for det store tiltag, og kun en brøkdel af sa-
lens spørgsmål blev besvaret. Jeg står stadig 
med en følelse af, at Berlingske Tidende, 
som bragte en artikel samme morgen, havde 
fået flere informationer end jeg. 

DM’S FORSKNINGSPRISER 2011
50.000 KRONER TIL HVER PRISMODTAGER

Den største anerkendelse, 
en forsker kan modtage, 

er kollegernes
Indstil din kollega til en af DM’s to forskningspriser. 

Frist for indsendelse er 4. oktober 2011. 

Læs mere på www.dm.dk/forskningspriser

Lektor Anja Cetti Andersen
Prismodtager 2008 

Naturvidenskab

Professor Frederik Stjernfelt 
Prismodtager 2010 

Humaniora & samfundsvidenskab

Centerleder Marie-Louise Nosch
Prismodtager 2008 

Humaniora

Et funny fact: på mit studiekort kan man 
ikke se, at jeg er en del af Life, kun en del af 
Københavns Universitet. Hvorfor mon? 

DET UNDRER MIG, at det beslutnings-
grundlag, som blev præsenteret på stormø-
det, ikke blev lavet i samarbejde med ansat-
te og studerende fra de pågældende fakul-
teter. Det undrer mig, at man fra ledelsens 
side vælger at indkalde til stormøde mindre 
end 24 timer efter en orientering. Men mest 
af alt undrer det mig, at min såkaldte med-
bestemmelse består i at gøre beslutningen 
bedre – det vil sige at der ikke mulighed for 
at stille spørgsmålstegn ved den. 

Fra 1. januar 2012 er jeg studerende på 
Nat-Life, og det skal nok blive anderledes, 
interessant og ikke mindst forvirrende. Må-
ske er det slet ikke så dumt endda. Jeg ved 
bare ikke helt, hvordan jeg skal omstille mig 
til endnu flere nye ting.
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medindflydelse 
er afgørende  
for succes

fUSiOn

DET VAR EN STOR OVERRASKELSE for 
medlemmerne af HSU ved et hasteindkaldt 
ekstraordinært møde en mandag morgen at 
blive orienteret om, at bestyrelsen havde be-
sluttet, at rektor skulle fremlægge et beslut-
ningsgrundlag for udviklingsmulighederne 
for de ’våde’ fakulteter på Københavns Uni-
versitet (KU). Lidt forvirrende var det derfor 
at få at vide, at det faktisk var dekanernes 
ide, og at der allerede forelå en ’grovskitse’ 
for en sammenlægning af fakulteter og in-
stitutter. 

Hverken medarbejdere eller studerende 
har været involveret i udarbejdelsen af grov-
skitsen. På medarbejderside har der derfor 
spredt sig en vis stemning af afmagt. Mange 
tvivler på, at de reelt vil blive inddraget i 
beslutningsprocessen og vil kunne påvirke 
den nye struktur.  

Det er da også tydeligt, at de fleste institut-
ledere tager ’grovskitsen’ for givet. Der er 
frygt for, at det på Københavns Universitet 
vil gå ligesom den stærkt kritiserede proces 
ved organisationsændringen på Aarhus 
Universitet, hvor de studerende og ansatte 
følte sig negligeret af ledelsen. Det scenarie 
må ikke udfolde sig på KU. Det vil skade 
det psykiske arbejdsmiljø og få katastrofale 
følger for kvaliteten i både undervisning og 

Leif Søndergaard, lektor på 

Biologi og AC-fællestilidsmand

forskning. Ledelsen på KU må lære af det 
der foregik på AU og undgå en gentagelse. 
KU’s bestyrelse lægger fornuftigvis også 
vægt på at den i sin beslutning ”forudsæt-
ter medinddragelse i processen, så beslut-
ningsgrundlaget drøftes og kan påvirkes 
af universitetsbefolkningen” (citat fra en 
bestyrelsesvedtagelse den 15. september). 
Man må så håbe, at det også afspejles i le-
delseslagene længere nede. 

DER ER AL MULIG GRUND til, at fusions-
processen på KU sikres bred opbakning og 
dermed legitimitet i universitetsbefolknin-
gen. For det første involverer den næsten 
halvdelen af de ansatte og studerende på 
KU, og for det andet er der vigtige princip-
per på spil, nemlig samspillet mellem forsk-
ningsfrihed på den ene side og erhvervsret-
tet forskning og myndighedsopgaver på den 
anden. 

Bestyrelsen ønsker at styrke uddannel-
serne, forskningen, myndighedsbetjeningen 
og erhvervssamarbejdet. Men det kan ledel-
sen ikke gøre. Disse opgaver skal udføres 
af medarbejderne. Derfor spiller medarbej-
derne hovedrollerne i processen. 

Ledelsesteamet på Nat har allerede været 
på internatmøde i Island for at diskutere 
fusionerne og vores lokale samarbejdsud-
valgsmøde er aflyst, fordi ledelsen igen skal 
snakke fusioner. Så ledelsen bruger rigtig 
meget tid på denne proces. 

Men hvornår og hvor meget af medarbej-
dernes tid afsætter ledelsen til, at medarbej-
derne kan diskutere den bedste måde hvor-
på bestyrelsens ønsker kan imødekommes? 
Hvornår kan medarbejdere og studerende 
på tværs af fakulteterne mødes og diskutere 
ny struktur? Kan vi få lov til at aflyse under-
visning for at få tid til det? Og hvis vi mødes, 
vil vores forslag blive behandlet seriøst? 

GROVSKITSEN LÆGGER OP TIL, at i fremti-
den skal de fire fakulteter blive til to, og der 
skal være et langt mindre antal institutter 
end i dag.

Måske mener medarbejderne, at der er 
brug for tre fakulteter eller måske ingen? 

Måske var det bedre med en ledelses-
struktur, hvor der ikke var skarpe grænser 
mellem institutterne, og hvor samarbejdet 

”Uden medarbejderindflydelse 
kan ledelsen skyde en hvid pind 
efter at nå de opstillede mål for 
strukturændringen om styrkel-
se af faglighed og kvalitet.”

foregik udelukkende på forskernes og un-
dervisernes præmisser, og hvor ledelses- og 
administrationsstrukturen løbende ændrede 
sig efter forskningens og undervisningens 
behov? Det ville formentlig kunne frigøre 
en masse ressourcer fra ledelses- og admini-
strationslaget. Men vil KU’s ledelse overho-
vedet overveje et sådant forslag?

Uden medarbejderindflydelse kan ledel-
sen skyde en hvid pind efter at nå de opstil-
lede mål for strukturændringen om styrkel-
se af faglighed og kvalitet. De studerende og 
medarbejderne på de pågældende fakulteter 
er de bedste garanter for, at strukturændrin-
gen ikke kun bliver en skrivebordsløsning, 
men ender som fagligt funderede ændrin-
ger, der udvikler og styrker KU’s uddannel-
ser og forskning.
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Skeletons dug 
up from the ruins 
of the Æbelholt 
monastery show 
us medieval 
violence, sickness, 
and life

bOneS

By Mike Young

He was struck down from behind with something blunt and 
hard, and his skull cracked.

He then lived on for several days, most likely in agony. 
This is what the lesions on his skull can tell us.

Maybe his injury was a battle wound, maybe it was just 
some kind of brawl. Maybe his friends helped him, trans-
porting him by cart, maybe for days on end, to finally reach 
the monastery of Æbelholt in northern Sjælland. We don’t 
know. But he was buried – no coffin, head towards the west 
as is the custom – in the monastery’s churchyard.

Now, 5-800 years later, he is one of more than 600 skele-
tons from the site of Æbelholt packed into cardboard boxes 
and crates at the University of Copenhagen’s Medical 
Museion.

This summer, the rain storm that hit Copenhagen engul-
fed the cellars of the museum, submerging our friend and 
his boney mates once again, this time in water (see story to 
the right).

Life was short
The Abbey of Æbelholt was founded in 1170-75 on the 
verge of Gribskov forest. Known for its medical expertise, it 
functioned a bit like a hospital right up until the upheavals 
of the Protestant Reformation in the 1500s. 

»Æbelholt was a particularly well-known place for trea-
ting disease and injuries, Sjælland and Denmark, but also 
throughout the region,« explains Ion Meyer, Head of Collec-
tions at the Medical Museion.

»We cannot compare their medical expertise with today, but 
at the time the monks were the most knowledgeable in the 
areas of anatomy and surgery,« he says.

Medical treatment ranged from the extremes of trepan-
ning, a kind of early brain surgery consisting of drilling a 
hole into the skull; to bloodletting; to the use of hot irons; 
to herbs that worked as laxatives or the opposite, herbs that 
induced vomiting, sleep, urine or sweat.

About half of the burials at Æbelholt were men, the rest wo-
men and infants. Five of the women had foetuses inside them. 

In the Middle Ages child delivery, by caesarean section 
or surgery through the abdomen, was only used in extreme 
circumstances, often after the woman had died, according 
to Ion Meyer.

The position of one of the buried women and her foetus 
shows that the foetus was expelled from her body after 
death and burial, a so-called post-mortal birth.

It was a short life. Judging by the Æbelholt burials, the ave-
rage life span was 34 years of age for a man, 27.7 years for a 
woman. Men were on average 1.71 metres tall, women 1.61.

Ten summers of digs
At the onset of the Protestant Reformation, the King wanted 
to reduce the power of the monasteries. Æbelholt was clo-
sed down. At first the buildings were used by surrounding, 
now Protestant, parishes for services. Soon the buildings re-
lapsed into ruin with some of the stones finding their way to 
the King’s nearby Frederiksborg Castle, others being taken 
for chimneys and walls by nearby farmers.

Three centuries later, by the 1840s, there was nothing 
left to be seen. The whole site had been turned into well-
cultivated pasture.

NEW 
STORIES 
FROM 
OlD 
BONES
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Hard work of staff and student 
assistants saved the day

CLean-Up
By Mike Young

The cloudburst that dumped two months of rain in 
two hours on the inner city on 2 July also swamped 
the Æbelholt skeleton collection at the University’s 
Medical Museion.

The collection of 600 skeletons from the medieval 
Æbelholt monastery’s ruins stored in the cellar all 
turned out to be waterlogged after the 30 centime-
tre surge of water into the museum’s yard finally 
had subsided.

»I drove in there right away and immediately set 
to work getting the boxes up from the cellar,« Head 
of Collection Ion Meyer relates.

»The boxes were up against the door. And so we 
had to pry open the door slowly, taking one piece at 
a time, all the time making sure that each set of ske-
letal remains was separate from the rest«.

Still staggering
By the next day, a Sunday, 20 staff and student  
assistant colleagues were hard at work, packing the 
bones so that they can dry slowly. Now they are in 
special cardboard boxes, and in crates, meticulously 
separated. There has been no damage to the skele-
tons.

But figuratively speaking, the Medical Museion is 
still staggering from the wave. All museum services 
have been put off for the next six months. 

miy@adm.ku.dk

freak rain 
storm 
drowned 
skeletons

æbeLhOLT SkeLeTOnS

More than 600 of the 1,000 excavated skeletons from Æbel-

holt monastery are stored at the University of Copenhagen’s 

Medical Museion. They are, however, not part of the perma-

nent exhibition.

The ruins of Æbelholt, and a museum with more skeletons 

and a medieval herbal garden, can be seen at Æbelholt Klo-

stermuseum near Hillerød.

waY Of deaTh

Medical Museion’s Ion  

Meyer interprets the lesions.

»The stories lived on, but they became more and more 
distant« Ion Meyer retells. Folk memory of the time when 
Æbelholt was a major Northern European medical centre 
had receded.

Enter Vilhelm Møller-Christensen, a medical doctor and pro-
fessor in medical history at the University of Copenhagen. 
The Æbelholt site had been located in 1935, and he knew 
that it was an important place for the treatment of disease in 
the Middle Ages. Maybe new medical knowledge could be 
applied to the older diseases found at a burial site there?

For ten years, from 1941 to 1950, he and his medical 
students spent their summers meticulously excavating the 
cemeteries. In all nearly 1,000 skeletons were found.
Some archaeologists at the time criticised the doctor and his 
students for their excavation methods. But their knowledge 

The position of one of the women and 
her foetus shows that it was expelled 
from her body after death and burial, 
a so-called post-mortal birth.

of anatomy helped them to dry and preserve vital parts of 
the skeletons for later analysis, explains Ion Meyer.

»I know of no other excavation where the skeletal remains 
have been so well taken care of and preserved,« he says.

no dna so far
Take the bones of the inner ear for example. They are not 
attached to the cranium, so when a skeleton is removed by 
a non-expert, the ear bones typically fall through, possibly 
disappearing. But these bones are important for diagnosing 
particular diseases, including the infection of the ear called 
otitis.

In the crates and boxes, the inner ear bones are in little 
see-through plastic bags.

Nowadays all the buzz is about finding DNA. And I ask Ion 
Meyer about it. Could we, with modern technology extract any 
DNA from the Æbelholt human remains?

»Most of the dead were buried without a coffin, and after 
death everything except the skeleton is transformed slowly 
into the surrounding organic material,« he explains.

In exceptional circumstances, say for a high ranking ab-
bot, a stone coffin could have been used, allowing the corp-
se to dry out: Then hair could have been found.  But this is 
all speculation, Ion emphasises. In the case of Æbelholt, no 
DNA has been found so far.

This said, newer medical advances are continuously re-
applied to the skeleton collection. The doctor-excavator 
Møller-Christensen himself used this and other collections 
to test modern theories of leprosy and syphilis.

Stop, read and cry
So, without DNA,  all we have is the skeletons and the evi-
dence of a time that was hard, short, violent, and from our 
perspective, brutish. The lay brothers who buried the dead 
at Æbelholt did not take any particular care that subsequent 

burials were not on, or even through, the remains of pre-
vious ones.

More pious is an inscription on a 12th century woman’s 
grave in St. Olai’s church in nearby Roskilde, which is 
quoted in Professor Møller-Christensen’s 1958 book:

You who pass with bended head, I beg you. Pray to the Lord! 
I am, what you will become. What you are, I have been. Stop, 
read and cry.

miy@adm.ku.dk

See OUr hUGe phOTO GaLLerY Of The 
æbeLhOLT SkeLeTOnS On 

UniversityPost.dk
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ørsted knew how  
to have good ideas
He was the discoverer of electromagnetism, 
had an adventurous life, and published as 
fast as anyone in the internet age

SCienCe hiSTOrY
By Alberto Cereser

We think things go fast to-
day. But they weren’t slow 
in the 19th century, at the 
time of scientist H.C. Ør-
sted. This can be seen in the 
just released ‘Travel Letters 
of H.C. Ørsted’.

»Ørsted published his 
discovery of electromagne-
tism in June 1820, and the 
article was in Latin. Then, 
in less than three months, 
scientists in France and 
Switzerland confirmed the 
experiments and the laws 
of electromagnetism were 
formulated. And all without 
using the Internet!« says 

University of Copenhagen 
physicist Andrew Jackson. 
He translated and edited 
the letters with his wife Ka-
ren Jelved.

The Travel Letters of 
H.C. Ørsted are from eight 
grand tours, educational-
research trips, that Ørsted 
made between 1801 and 
1846. These journeys 
gave the eclectic scientist 
the chance to work with 
great scientists of his time 
like Faraday, Fourier and 
Gauss.

The letters, addressed 
mostly to family and friends 
at home, are written in a 
colloquial style that allows 
us to know Ørsted not only 
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rector proposes merger  
into two super faculties
In a shock move, University of Copenhagen 

board and management proposed merging 

Life Science and Science; Health and 

Pharma into two larger faculties. Staff and 

students were given one day to digest before 

Rector and deans attempted to explain on a 

whirlwind road show of the faculties. Read 

the reports on universitypost.dk.

danes eat their own words
Danish is hard enough to learn, but even 

harder to understand. PhD student in phone-

tics at Copenhagen Business School Ruben 

Schachtenhaufen explains why Danish 

sounds like gibberish. 

Top 10 crazy dates you  
can invite your crush on
Having trouble making contact with some-

one you are really in to? The University Post 

guides you through ten wild-at-heart date 

concepts that will blow your date’s mind.   

war of the wardrobes
The War of the Wardrobes is back with a  

fresh and funky fashion face-off. One city. 

Two universities. Our battling teams are 

worlds apart. Can the University of Copen-

hagen’s tree hugging hippies out-cool the 

preppy yuppies of Copenhagen Business 

School? 

Visit our wardrobe galleries and join Univer-

sity Post at Facebook for more pictures. 

Comment: explain why we need 
the merger, please
Vanessa, an Australian postdoc, wonders: 

What is the point of the faculty merger?

read The fULL arTiCLeS, 
COmmenTS, and The 
reSpOnSeS TO Them On

Universitypost.dk

as a scientist, but also as a 
man.

Old version had no good 
stuff
Ørsted was interested in art, 
literature, philosophy and 
politics. During his journeys 
he met Victor Hugo, Goethe 
and other writers and  
novelists.

»On July 4th it was finally 
possible for me to see  
Walter Scott. I have often 
called on him in vain be-
cause he constantly moved 
between his country house, 
which he was having built, 
and his house in town. The 
servant suggested that I 
come very early in the mor-
ning, and then I met him,« 
he writes in 1823.

Before Jackson and Jel-
ved started to translate the 
letters, they were only avai-
lable in the version edited 
by Ørsted’s daughter  
Mathilde.

»In that version, all the 
good stuff was taken away. 
For example, when he 
started his first trip Ørsted 
was engaged to a woman in 
Copenhagen and then they 

broke up. The letters shed 
light on this little-known in-
cident,« explains Professor 
Jackson.

Ørsted was a busy man: 
He taught up to 15 hours a 
week, wrote official reports 
– one he wrote on the ad-
visability of allowing bakers 
to add copper sulphate to 
bread flour – and yet still 
found the time to do his re-
search work. He knew that 
having multiple interests 
is essential to finding the 
inspiration for remarkable 
discoveries, Andrew Jack-
son explains.

»He did science because 
he liked it, and he didn’t 
think about the possible ap-
plications of what he was 
working on. And he knew 
how to have good ideas!« 
says Jackson.

Nowadays, according to 
Jackson, most researchers 
prefer incremental improve-
ments on previously tested 
ideas rather than develo-
ping brand new ones. If 
they are interested in career 
advancement, it is safer. 
Research has become more 
result-oriented, Andrew 
says with a smile.

»With the current grant 
system, Ørsted would pro-
bably have invented a better 
candle rather than discove-
ring the laws of electricity«.

uni-avis@adm.ku.dk

baCk TO The OriGinaL

Andrew Jackson in his office at the Niels Bohr Institute
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h.C. ørSTed
H.C. Ørsted (1777-1851) studied physics and philosophy at 

the University of Copenhagen. He earned his doctorate at 22 

with a dissertation based on the works of Kant. In 1820 he 

discovered electromagnetism.
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Ingen opkaldsafgift, ingen bindinger og ingen rudekuverter 
med regninger. Oven i hatten ringer du frit til vores 350.000 
andre kunder.

Tale ud over de inkluderede timer koster 1 øre pr. sek. Oprettelse 49,-

frI Tale
frI sms 
frI mms
frI daTa 
frI Bar

2
TImers 

frI
Tale 5

TImers 

frI
Tale 10

TImers 

frI
Tale

frI sms & mms
600 mB daTa

frI sms & mms
200 mB daTa

149kr.
md. 199 kr.

md.99 kr.
md.

frI sms & mms
1.000 mB daTa

min. pris 1.md. 148 kr. min. pris 1.md. 198 kr. min. pris 1.md. 248 kr.

alT-I-en pakker
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KAlENDER
hegel – kierkegaard – tur-retur
FOREDRAG – Af Jørgen Carlsen, Forstander ved Testrup Høj-

skole, mag.art. i idéhistorie og medlem af Det Etiske Råd

Tid: 27/10 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 44, Aud. 1

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet

The eU and the changes in north africa 
and the middle east
JEAN MONNET LECTURE – By Ole Ryborg, EU Correspondent, 

Danish National Televion

Tid: 31/10 kl. 12.15-14.00

Sted: CSS, room 2.0.63

Arr.: Jean Monnet Lectures, Statskundskab

nye resultater fra Center for membran-
pumper i Celler og Sygdom 
FOREDRAG – Af professor Poul Nissen, Institut for Molekylær-

biologi og Genetik, AU

Tid: 31/10 kl. 19.30 

Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7 

Arr.: Selskabet for Naturlærens Udbredelse 

balletten Sylfiden fylder 175
SEMINAR - Om Bournonvilles og Løvenskjolds ballet Sylfiden 

fra 1836 

Tid: 6/11 kl. 12.30-17

Sted: Det ny KUA, lokale 21.3.52

Arr.: Dans Dansehistorisk Arkiv, tilmelding til Henning Urup på 

4585 6962

Nyeste forskning og iscenesættelser samt forholdet mellem 

mime, dans og musik belyses af cand.mag. Ole Nørlyng og so-

lodanser Thomas Lund med balletaspiranter, og medarbejde-

re fra Det Kgl. Bibliotek fortæller om den nylige restaurering af 

originalpartituret. Efter kaffepausen danser seminardeltager-

ne turen ’Sylfiden’ af Bournonvilles Nye Françaiser fra 1837 in-

strueret af Thomas Lund og lektor Inger Damsholt.

The 16th european maya Conference 
WORKSHOPS OG SYMPOSIUM – Forskere fra hele verden 

fremlægger deres nyeste fund og forskningsresultater om 

den præcolumbianske mayakultur. Symposiet indledes med 

en fire dage lang workshop hvor man bl.a. kan lære at læse 

mayahieroglyffer

Tid: 5-10/12 

Sted: Det Nye KUA (bl.a. 23.0.50)

Arr.: Afd. for Indianske sprog og kulturer, KU og  

www.wayeb.org 

metaller i fire dimensioner 
FOREDRAG – Af professor Henning Friis Poulsen, Afd. for Ma-

terialeforskning, Risø DTU 

Tid: 3/10 kl. 19.30 

Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7 

Arr.: Selskabet for Naturlærens Udbredelse 

hungering and Lusting for women and 
fleshly delicacies 
FOREDRAG - Reconstructing Grammatical Relations for Pro-

to-Germanic by Jóhanna Barðdal, Bergen Universitet

Tid: 4/10 kl. 16-18 

Sted: Ny KUA, lokale 21.0.19 

Arr.: Lingvistkredsen

european foreign policy and its member 
States: Tensions and possibilities
JEAN MONNET LECTURE – By Mogens Lykketoft, Former 

Foreign Minister, Member of the Parliament

Tid: 5/10 kl. 12.15-14.00

Sted: CSS, room 2.0.63

Arr.: Jean Monnet Lectures, Statskundskab

hvad er det nye Testamentes evangelier 
kilder til?
FOREDRAG – Af professor, dr.theol. Mogens Müller 

Tid: 11/10 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 44, over gården

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

The role of the eU in the global power 
politics
JEAN MONNET LECTURE – By Hans Mouritzen, dr.scient.pol. 

Senior Researcher, Danish Institute for International Studies

Tid: 12/10 kl. 12.15-14.00

Sted: CSS, room 2.0.63

Arr.: Jean Monnet Lectures, Statskundskab

The arab move for democracy and the 
muslims in europe
ISLAM LECTURE SERIES – By Petra Stienen, Senior Advisor in 

Social Development, BMC Management Consultancy, former 

diplomat for Holland in the Middle East

Tid: 12/10 kl. 16.15-18.00

Sted: Room 5, Fiolstræde 4-6

Arr.: islamicpublicsphere.hum.ku.dk 

hvad er sprogpsykologi?
AFSKEDSFORELÆSNING - Lektor i Sprogpsykologi Jesper Her-

mann holder afskedsforelæsning med titlen ’Hvad er Sprog-

psykologi om jeg må spørge! – en guidet tur efter 42 år’

Tid: 13/10 kl. 14.00

Sted: KUA, lok. 23.0.49

Arr.: inss.ku.dk/kalendera/afskedsforelaesning_hermann/ 

individuelle dna-molekyler under  
indflydelse af stærke kræfter
FOREDRAG – Af lektor Lene Oddershede, Niels Bohr Institutet

Tid: 13/10 kl. 19.30

Sted: August Krogh Bygningen, Aud. 1

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening, www.aki.ku.dk/dnf

etik i anvendelsesorienteret forskning – 
mellem nytteværdi og samfundskritik 
FOREDRAG – Af Steffen Jöhncke, Institut for Antropologi. 

Foredraget er det andet i foredragsrækken ’Forskningsetik’

Tid: 18/10 kl. 15.15–17.00

Sted: CSS, Østerfarimagsgade 5, lokale 7.0.34 

Arr.: www.samfil.dk 

helle helle og den hårde virkelighed
OPLÆSNING - Aftenen indledes med temagudstjeneste ved 

Studenterpræst Birgitte Kvist Poulsen

Tid: 25/10 kl. 19

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

Arr.: www.studenterpraesterne.ku.dk

Med stor variation, skarphed og humor vil Helle Helle læse op 

af og berette om sit forfatterskab og skrivearbejdet. Forfatte-

ren debuterede i 1987 under navnet Helle Krogh Hansen med 

en novelle i Dagbladet Information. Senere tog hun sin olde-

mors efternavn og udgav sin første roman Eksempler på liv 

som Helle Helle i 1993. Anmelderne har klappet i kor – også af 

hendes seneste udgivelse, Dette burde skrives i nutid.

The eSdp: The Central issues  
and Tensions
JEAN MONNET LECTURE – By Bjørn Møller, PhD, Senior Re-

searcher, Danish Institute for International Studies

Tid: 26/10 kl. 12.15-14.00

Sted: CSS, room 2.0.63

Arr.: Jean Monnet Lectures, Statskundskab

State responsibility and  
Civic participation 
ISLAM LECTURE SERIES – On Honor Killing and Forced Marri-

age Debates in Germany, Britain and the Netherlands 

Tid: 26/10 kl. 17.00-18.30

Sted: Blixen Hall, The Royal Library, Søren Kierkegaards Plads 

Arr.: islamicpublicsphere.hum.ku.dk and KVINFO

min egen rødstrømpe-abC
HERTOFT-EFTERMIDDAG – Forfatter og psykoterapeut Maria 

Marcus besvarer FAQ til rødstrømpehistorien

Tid: 27/10 kl. 16.00-18.00

Sted: Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpe-

strengs Vej, opg. 61a

Arr.: www.sexogsamfund.dk og www.klinisksexologi.dk

alt er kun en overgang
FOREDRAG – Af lektor Kim Aaris-Sørensen

Tid: 27/10 kl. 19.30 

Sted: August Krogh Bygningen, Aud. 1

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening, www.aki.ku.dk/dnf

En ekstrem dynamisk 

glacialhistorie, og en ik-

ke mindre omskiftelig 

postglacial periode, gør 

overgangen mellem sid-

ste istid og den nuvæ-

rende mellemistid til et 

oplagt studiefelt, hvis 

man ønsker at forstå 

sammenhængen mel-

lem klima- og faunaæn-

dringer. Ved hjælp af 

nye fund, nye dateringer 

og revurderinger af 

gamle, beskrives hvorle-

des klimasvingningerne 

styrer gentagne koloni-

sationer og ekstinktio-

ner og hermed ændrin-

ger i artsrigdom og arts-

sammensætning.
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NAVNE

DIVERSE
bOLiGer

bolig søges
apartment wanted

Period: January through July 2012.

Size: Apartment with two bedrooms or similar, furnished 

(partly).

Rent: Negotiable.

Tenant: Finnish male postdoc, with wife and two small children.

Contact: Panu Halme, panu.halme@jyu.fi. 

TiLTrædeLSer

niels westergaard  
Farmaceut, ph.d. og dr.pharm. Niels 

Westergaard er ansat 1/9 2011 som 

Science Liaison Officer hos Bio-

people. Han skal arbejde med at 

fremme innovation og videnoverfør-

sel mellem universitet og erhvervsliv 

til gavn for den globale sundhed. Biopeople, det danske 

innovationsnetværk for sundheds- og biovidenskab, er er 

forankret på KU og arbejder på tværs af brancherne bio-

teknologi, farmaceutisk industri, medtech og fødevare-

sundhed. 

UdnævneLSer

petrine wellendorph
Lektor Petrine Wellendorph fra Det 

Farmaceutiske Fakultet er udpeget 

som medlem af Det Unge Akademi, 

et nyt initiativ, der skal synliggøre 

yngre forskere i samfundet. Det Un-

ge Akademi er i regi af Det Kongelige 

Danske Videnskabernes Selskab, hvor store forskere m/k 

siden 1742 har mødtes for at diskutere grundvidenska-

bens vilkår. Petrine Wellendorph er farmaceut, ph.d. og 

molekylær-neurofarmakolog i forskningsgruppen Natural 

Products Research på Institut for Medicinalkemi. 

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

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

andeT

inge kryger pedersen 
Lektor på Sociologisk Institut Inge Kry-

ger Pedersen har gennem otte år arbej-

det på redaktion af Sociologisk Leksi-

kon. Det store arbejde er nu fuldbragt, 

og den unge videnskab  

sociologien, har nu fået sit første dan-

ske opslagsværk med mere end 2.500 ord fra ’abduktion’ til 

’årsagssammenhæng’. Det 800 sider digre opslagsværk 

skrevet af førende danske sociologer og samfundstænkere 

bliver uomgængeligt for fremtidige studerende, undervise-

re og forskere. 

fOkUSGrUppe SøGeS
Kom i nogle timer og giv dit besyv med om Uniavisen.dk  

og få et gavekort for ulejligheden. Samtidig er du med til at  

udvikle hele universitetets fælles online medie.

den 11. oktober holder vi en fokusgruppe-samtale med  

studerende fra forskellige uddannelser, og hvis du er studerende,  

har du mulighed for at deltage.

Mødet finder sted fra kl. 9-12. Vi byder på lidt kaffe og te, frugt og  

kiks, og som tak for din tid, får du et gavekort på 300 kroner.  

Du vil ikke sidde og skulle opfinde den dybe tallerken uden input,  

for samtalen får struktur og retning af en professionel mødeleder.

Hvis du har lyst til at give dit besyv med, så skriv til onlineredaktør 

Christoffer Zieler på chz@adm.ku.dk, eller ring til  

Universitetsavisen på 35 32 28 98.
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2.

SU-mad 
skal komponeres rigtigt

Du kan med fordel komme både ansjoser, 
chokolade og kaffe i din kødsauce. Og du skal 
vide, at persille faktisk ikke smager af noget. To 
smagseksperter introducerer nye KU-studerende 
til grundsmag, aroma og den helt rigtige surdej.

SanSevidenSkab
Af Ulrik Jørstad Gade

»I kender alle sammen Caesar Salad. Hemmelighe-
den i dressingen er ansjoser.« 

Et højt »Gisp!« lyder fra et af bordene. Mindst én 
studerende i Brandes-auditoriet er chokeret over 
at høre, at hun har spist ansjoser uden at være klar 
over det.

Men minifisken er andet og mere end den stærke 
aroma af fisk, røg og hav, som slår i ganen, når ansjo-
sen står alene, fortæller smagseksperterne Claus Ange-
lo og Martin Pihl Jensen. Ansjoserne kan booste mange 
forskellige retter med grundsmagene salt og umami.

»Smag kødsaucen til med dem, lad dem smelte 
over kød, fisk eller grøntsager i ovnen, eller opløs 
lidt ansjos i vinaigrette-dressingen til salaten,« op-
fordrer Claus Angelo.

balance er nøglen
Vi er til oplæg om at lave god mad på et SU-budget. 
Alumneforeningen Kubulus har inviteret nye KU-
studerende til Brandes-auditoriet på Frue Plads, 
hvor smagseksperterne Claus Angelo og Martin Pihl 
Jensen giver en indføring i de fem grundsmage, som 
skal balanceres for at skabe velsmag: salt, bittert, 
sødt, surt og umami.

Udgangspunktet er den sensoriske videnskab. Alt-
så en videnskab, men én, der handler om sanserne. 
Og derfor er vi ikke til forelæsning, men snarere på 
rundrejse med smagskompas og rejseguide.

Vi drikker tangvand af et shotglas før vi smager 
den couscous, som er kogt i tangvand og tilberedt 
med tomat, bacon og porre. Vi nipper til to versioner 
af pureret blomkål – den ene kun med blomkål og 
kogevand, den anden gjort lækker med citron, mu-
skat, salt og peber. Vi stikker fingrene i koldhævet 
surdej og spiser ovnbagt portobellosvamp med ost.

Hver deltager har to paptallerkener med sirligt an-
rettede smagsprøver. Den ene med rene råvarer, den 
anden med små retter, der demonstrerer, hvordan 
grundsmage og aromaer kan fremhæve og balancere 
hinanden.

Claus angelos råd om mad på budget

 Gå på opdagelse i byens grønthandlere efter nye råvarer og krydderier

   Lav mere mad! Din egen mad er altid sundere end industriens, som går benhårdt efter fedme, salt og umami.  

Når du laver mad, kan du selv styre balancen

   Gå efter de varer i supermarkedet, som din oldemor også ville genkende som mad

   Lav mad til hinanden! Sæt det i system, lav madklubber på kollegierne eller med venner/naboer. Det er hyggeligt, det 

sparer tid, I bliver dygtigere

 LæS mere på 
www.smagsdanner.dk

1. LabOraTOriUm

Smagseksperterne Claus Angelo og Martin Pihl Jensen havde både 

råstoffer, instrumenter og teori med til de studerende.

2. SYrLiGT 

Bælgfrugten tamarind er en af de mest suveræne smagsgivere, man 

kan finde hos byens grønthandlere.

3. rUndreJSe 

Smag og aroma fra kl. 12 med uret: Syltet agurk, gulerod med misod-

ressing, bagt portobellosvamp med ost, ansjos med citron, sumac, 

muscovadosukker, salatblad med creme de cassis, bladpersille.

1.

3.

persille smager faktisk ikke af noget
Første øvelse handler om at kende forskel på smag og 
aroma. Hele auditoriet holder sig for næsen med den 
ene hånd og kommer et persilleblad i munden med det 
andet. Og den er god nok: Vi sanser intet andet end 
bladets konsistens før vi slipper pincetgrebet om næ-
sen, så aromaen slipper derop.

»Persille er nemlig ikke en smag. Der findes kun fem 
grundsmage, og resten er duft, også kaldet aroma. 
Og ’stærkt’, som vi kender fra peber, sennep, chili og 
peberrod, er noget helt tredje. Det irriterer og pirrer 
vores smagsløg, og den lille smertepåvirkning kan gøre 
os mere følsomme over for smag og aroma,« forklarer 
Claus Angelo.

Styr på virkemidlerne
Blandt de 80 studerende er Stefan fra Teologi og Claes 
fra Biologi. De sætter pris på lækker mad, men de 
bruger ikke meget tid på mad eller ernæring i deres 
hverdag.

»Jeg spiste chokolade på vej herover, fordi jeg ikke 
regnede med at blive helt mæt af smagsprøverne,« be-
kender Stefan.

»Jeg fik noget kage,« siger Claes.
Men de er begge blevet klogere af smagseksperter-

nes oplæg.
»Nogle af de ting, vi har hørt om, har jeg prøvet selv, 

men uden at være ret bevidst om virkemidlerne. Mere 
sådan ’du gjorde det der, og det smager godt. Det vil 
jeg også prøve at gøre,’« siger Stefan.

Aftenen har dog ikke revolutioneret drengenes mad-
vaner på kort sigt. 

»Godt så. Nu mangler vi bare en shawarma på vejen 
hjem kollegiet,« joker Stefan efter de sidste smagsprø-
ver.

Claes er enig: »og måske en Snickers, for at få den 
søde grundsmag med.«

Kubulus gentager arrangementet ’Ny på KU - God mad 
på SU: Studiestartsarrangement med smagsprøver’ både 
torsdag d. 29. september og torsdag d. 13. oktober, men 
begge arrangementer er fuldt bookede.


