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Interview

Vejen til en cavling

mag. i litteraturvidenskab. 
Siden 2006 har han skrevet 
for Dagbladet Information, 
og i januar blev han sam-
men med kollegaen Ulrik 
Dahlin tildelt en Cavling for 
den såkaldte Statsløse-sag, 
hvor de afslørede, hvordan 
Integrationsministeriet, 
mod bedre vidende, handle-
de i strid med FN-konventi-
oner i behandlinger af sager 
om statsløses indfødsret. 

Et usædvanligt sagsom-
råde for en ’en hjulbenet og 

trinen var plagieret fra en 
amerikansk tekst.«

Hvorfor er det den slags 
journalistik, du er tiltrukket 
af?

»Dengang jeg studerede 
litteraturvidenskab, var jeg 
meget interesseret i, hvad 
der sker, når vi læser. Men i 
stedet for at beskæftige mig 
med spekulativ teoridannel-
se, tog jeg til et universitet i 
Tyskland, hvor de empirisk 
undersøgte læseakten – 
’eyeball tracking’ og den 

Anton Geist er litteraten, der begyndte sin journalistiske løbebane 
som boganmelder, selv om han syntes at litteraturvidenskab 
kunne være lige luftig nok. I dag dyrker han i stedet den opsøgende 
journalistiks klassiske dyder på Informations indlandsredaktion, 
hvilket ikke ligefrem har styrket hans tiltro til det politiske system. 
Og så har han for resten væltet en minister og lige vundet en Cavling.

endte han som graver-jour-
nalist på Indlandsredaktio-
nen. En naturlig udvikling 
ifølge ham selv:

»Jeg opdagede tidligt, at 
jeg af en eller anden grund 
var bedst til undersøgende 
journalistik. Jeg lavede al-
lerede nogle undersøgende 
historier, mens jeg var 
på kultur – blandt andet 
afdækkede jeg, hvordan 
Weekendavisens Christoffer 
Arzrounis anmeldelse af 
Naomi Kleins bog Chokdok-

nærsynet litterat’, som chef-
redaktør for Information 
Christian Jensen omtalte 
Anton Geist i sin skåltale på 
bladet. 

Autodidakt  
undersøgende 
Anton Geist begyndte da og-
så sin journalistiske karriere 
mere litterat-regelret, som 
boganmelder og kulturskri-
bent på avisen. Men via et 
par vikariater – »sådan er 
det typisk på Information« – 

»Portrætter og sådan nogle 
ting er jeg altså ikke god 
til,« siger han, karakteristisk 
drævende. 

»Du skulle have set nogle 
af de ting, jeg skrev, da 
jeg startede herinde – ny-
hedsartikler i jeg-form og 
den slags. Havde der været 
den samme bedømmelse af 
mig, som der er af journa-
listpraktikanter, så var det 
aldrig gået.«

Men gået er det for Anton 
Geist, der i 2007 blev cand.

JoURnAlistiK

Af Nicklas Freisleben Lund 

Det var ellers listigt tænkt. 
At afslutte interviewet med 
Informations Anton Geist 
med lige at spørge hvordan 
han selv ville kringle sådan 
et portræt. Den nyudnævn-
te vinder af Danmarks 
mest prestigefyldte jour-
nalistiske pris mener dog, 
en smule overraskende, at 
han ikke er til meget hjælp 
dér.

UniVeRsitetsGemyt

Anton Geists manglende jour-

nalistiske værktøjer opvejes i 

nogen grad af evnen til tålmodigt 

nørderi – det lærer man på Huma-

niora, ikke på journalisthøjskolen, 

siger Geist.
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Sagens kerne er danmarks underskrift af to FN-

konventioner: 

Konvention af 30. august 1961 om begrænsning 

af statsløshed  giver 18-21-årige statsløse, født og 

opvokset i danmark, dansk indfødsret. 

FN’s Børnekonvention fra 1989 giver samme ret til 

statsløse børn under 18 år.

Integrationsministeriet har kendt til, men undladt at 

informere om denne ret. Endvidere kender man til i 

hvert fald 30 afslag på statsborgerskab, som er i strid 

med ovenstående konventioner. 

det var denne lovsstridende behandling, og at den 

foregik mod bedre vidende, som Anton Geist og Ulrik 

dahlin afslørede i Information.

FAKTA

sagen der rullede, da 
Rønn besindede sig
Anton Geist guider Uniavisens læsere til statsløsesagen

mAGtmisBRUG
Af Nicklas Freisleben Lund

En dag i december 2010 dag ringer Hanne 
Agernsnap (SF) til Anton Geist. Til dagens 
folketingsbehandling af et lovforslag om 
statsborgerskab har hun bidt mærke i inte-
grationsminister Birthe Rønn Hornbecks (V) 
svar til Søren Krarup (DF), der spurgte, hvor-
for 35 statsløse palæstinensere var blevet 
indstillet til dansk statsborgerskab. 

»Jeg har besindet mig,« lød Rønns replik. 
Indikerede det, at ministeren havde gjort 
noget galt?

Anton Geist og kollegaen Ulrik Dahlin be-
gynder at grave og finder frem til et notat fra 
ministeren til udvalget fra januar 2010. Det 
fortalte at de statsløse nu ville blive indstillet 
til statsborgerskab i overensstemmelse med 
reglerne. 

»Det, som både svaret til Krarup og notatet 
indikerer, men på en måde som overhovedet 
ikke gør det klart for Folketinget, er, at man 
har set bort fra konventionerne om statsløse 
og altså har foretaget ulovlig sagsbehand-
ling,« siger Anton Geist.  

»Spørgmålet var bare, om det var sket mod 
bedre vidende? Og i så fald hvor længe?«

De to journalister finder flere og flere tegn 
på, at kontoret kendte til konventionerne, 
men alligevel handlede i strid med dem. 

»For eksempel havde kontorets to chefer 
skrevet en håndbog om indfødsret, hvor 
statsløsekonventionernes betydning stod be-
skrevet sort på hvidt: Derfor virkede det også 
mere som en politisk forhaling af sagen, da 
ministeren til DR P1 kunne fortælle, at hun 
havde igangsat en undersøgelse af de andre 
nordiske landes praksis på området.«

heja sverige!
Birthe Rønn Hornbech vil godt nok ikke tale 
med Information, efter de har bragt de første 
historier om sagen. Men hendes udtalelse til 
DR P1 bringer sagen videre:

»Vi havde søgt aktindsigt i en række sager, 
men der gik uger, uden vi fik svar, og vi var 
pisseirriterede. Pludselig slog det mig, at vi 
kunne søge aktindsigt hos de andre nordiske 
lande, som dokumenterne var sendt til.«

De kontakter Sverige, der må beklage, at 
de nok ikke kan nå at sende dokumentet sam-
me dag. Men dagen efter modtager Anton 
Geist og Ulrik Dahlin de dokumenter, som 
de har ventet på fra Integrationsministeriet i 
ugevis. Interessant nok kan de svenske myn-

digheder fortælle, at de netop selv på grund 
af flytning har måttet rekvireret en kopi fra 
det danske Integrationsministerium. Det var 
gået stærkt med at få dem fra de danske myn-
digheder, som ikke kunne nægte at udlevere 
dem til svenskerne.

»Dokumenterne viste, at ministeren al-
lerede havde korresponderet med de andre 
nordiske lande om sagen i december 2008. 
Ministerens notat til det danske indfødsrets-
udvalg var fra januar 2010. Det vil sige, at 
hun i hvert fald i mere end et år havde kendt 
til fejlbehandlingen af statsløse uden at infor-
mere Folketinget eller ændre proceduren.«

Velkommen på forsiden til Birthe Rønn, 
der pludselig befinder sig midt i en medie-
storm, der ikke bliver mindre, da det i foråret 
2011 lykkes at få anonyme kilder fra Integra-
tionsministeriet i tale.

Den 1. marts 2011 kan man læse følgende 
på Informations forside: ”Rønn gav ordre til 
ulovlig praksis”. Den 8. marts bliver hun fyret 
som integrationsminister.

de statsløses sag. ikke Rønns
Hvordan har man det så, når man har væltet 
en minister?

»Jeg føler ikke noget ansvar for hendes 
fyring. Det var hendes egne handlinger, der 
væltede hende. Vi afdækkede bare forløbet. 
Og så er det jo lidt paradoksalt, at det var 
hendes egen udtalelse, der henledte vores 
opmærksomhed på sagen, ligesom hendes 
placering af ansvaret på sine embedsmænd 
nok heller ikke skadede vores mulighed for 
at skaffe anonyme kilder fra ministeriet. Og 
mon ikke også Søren Krarup fortryder sit 
spørgsmål til ministeren dengang?«

Men det er vigtigt for Anton Geist at på-
pege, at sagens kerne er de statsløse og ikke 
Rønn.

»Når jeg siger det, skal det forstås som en 
mediekritik. Fra starten var det en alvorlig 
og kompliceret sag. Men det var først da 
Birthe Rønn Hornbech blamerede sig til det 
famøse samråd, at de andre medier begyndte 
at interessere sig for sagen, men så handlede 
den mere om hende end de statsløse, som jo 
netop er en marginaliseret gruppe.« 

»Det er ikke asylbørn, det er nemt at få 
medlidenhed med, og mange af dem var 
ikke ligefrem mønsterborgere. Problemet var 
derfor også, at så snart Rønn blev væltet, så 
stoppede de andre medier med at beskæftige 
sig med de statsløse, selv om der stadig var 
meget at afdække.«

slags. Det er lidt det samme, 
der går igen i forhold til den 
undersøgende journalistik – 
at finde frem til sandheden, 
hvad det er der i virkelighe-
den foregår.«

Derfor har det til tider 
også ærgret Anton Geist, at 
han ikke er uddannet jour-
nalist. For, som han flere 
gange i løbet af interviewet 
gør opmærksom på, følte 
han i de første år, at han 
manglede elementer af det 
journalistiske håndværk.

Så i bagklogskabens lys 
fortryder du at have studeret 
litteraturvidenskab?

»Jeg var i perioder træt 
af humaniora, fordi det 
forekom så spekulativt. 
Men samtidig har jeg fået 
en masse med. Evnen til at 
analysere og sætte sig ind 
i store mængder stof og 
en temperamentsforskel 
sammenlignet med mange 
journalistuddannede. Jeg er 
mere tålmodig og kan sidde 
længe og nørkle med en 
historie. De vil hellere have 
den ud.«

held og 
tøsedrengelettelse
Er det så tålmodigheden, der 
gør en god graver-journalist?

»Ja, blandt andet. Det er 
afgørende, at man sætter 
sig grundigt ind i de sager, 
man skriver om, og at man 
er parat til at lægge historier 
ned, som det hedder, hvis 
de ikke holder.«

Men Anton Geist under-
streger samtidig, at historier 
af statsløsesagens kaliber 
også er spørgsmål om held.  

»Hvis Birthe Rønn Horn-
beck som integrationsmi-
nister for eksempel ikke 
havde handlet mod bedre 
vidende eller ikke havde 
holdt sagen skjult for Folke-
tinget, havde historien nøg-
ternt betragtet ikke været 
lige så god. Ofte bruger man 
en masse tid på at forfølge 
en sag, og så viser det sig, 
at der ikke er noget på den 
alligevel.«

Men hvordan føles det, når 
den så er der? Som da I fik 
beviserne for, at ministeren 
havde kendt til FN-konventi-
onen og derfor havde handlet 
bevidst i strid med den?

»Faktisk er det mest en 
lettelse. Man føler, man 
lægger hovedet på blokken, 
når man arbejder med den 
slags ting. Ulrik (Dahlin, 
red.) har kaldt mig en tøse-
dreng, fordi jeg let kan bliv 
bekymret for, om historier 
holder. Så det er en kæmpe 
lettelse, når man får endelig 
bekræftelse. Og så er det 
selvfølgelig fedt at få lov til 
at sætte en dagsorden.

lukkethedens regime
Senest, i deres Cavling-
takketale adresseret direkte 
til pressens minister, Helle 
Thorning Schmidt, forsøgte 
Anton Geist og Ulrik Dahlin 
at sætte behovet for en ny 
og bedre offentlighedslov 
på dagsordenen. 

For det politiske systems 
lukkethed var i den grad 

barrieren i deres arbejde 
med statsløsesagen: Det 
grundlæggende problem er 
ifølge Anton Geist, at der 
intet motiv er for dem, der 
sidder med den politiske 
magt, til at gøre det mere 
åbent.

»Det er meget sigende, 
at oppositionen før valget 
foreslog at to femtedele af 
Folketinget kunne vedtage, 
at sager skulle for en under-
søgelseskommission. Men 
nu, hvor de er i regering, er 
de imod. Det er et løftebrud. 
Det er også bekymrende, 
at det seneste forslag til of-
fentlighedsloven går på, at 
dokumenter, der har været 
anvendt til ministerbetje-
ning, skal kunne undtages 
for aktindsigt.«

Ikke just opmuntrende, 
når den nuværende of-
fentlighedslov i forvejen, 
siger Anton Geist, langt fra 
fungerer.

»Det er jo vildt, at det som 
regel tager flere måneder 
at få svar, når man søger 
aktindsigt. Det så vi blandt 
andet i statsløsesagen, 
hvor det tog de svenske 
myndigheder én dag at 
skaffe dokumenter, som de 
danske myndigheder var 
14 uger om at udlevere. Det 
er åbenlyst, at man holdt 
informationer tilbage for os. 
Samtidig er det også barokt, 
at vores ansøgninger, så 
vidt vi ved, skulle forbi mi-
nisteren selv.«

Det er altså din opfattelse, 
at embedsværket bliver brugt 
politisk?

»Der er i hvert fald en 
tendens til det. Tag for 
eksempel Helle Thornings 
skattesag, lækagesagen 
om udsendingen af danske 
jægersoldater til Afganistan 
og sagen om fangerne i Irak. 
Her er  embedsværket fedtet 
godt ind i det politiske.«

Tror Cavling-vinderen 
så at hans journalistik kan 
være med til at ændre no-
get? Børge Outze lytter in-
teresseret med fra maleriet 
på Informerkantinens væg, 
hvor kaffen efterhånden er 
blevet kold. 

»Altså, efter vores tak-
ketale snakkede vi med 
Helle Thorning, og hun 
lyttede meget forstående 
til os. Men bagefter hørte vi 
hende så blive interviewet 
til TV2 News, der spurgte, 
hvad hun syntes om den nu-
værende offentlighedslov. 
”Den fungerer glimrende,” 
svarede hun.«

Den nærsynede litterat er 
vist fortsat indstillet på at 
skulle være på tæerne der-
ude i virkeligheden.

»Da jeg studerede, og folk 
snakkede om magtmisbrug, 
tænkte jeg altid, at det var 
nogle venstreorienterede 
floskler. Men jeg er efter-
hånden selv blevet utryg 
ved magten, fordi der duk-
ker så mange grimme sager 
op. Mange flere end jeg 
havde forventet.«

uni-avis@adm.ku.dk
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da studenterpolitikerne 
blev tjekkede

AKtiVisme

Af Christoffer Zieler

»Jeg regner selvfølgelig med 
at få citaterne til gennem-
syn.« 

Hvis 2012-modellen af en 
21 år gammel studenterpo-
litiker var lige så tatoveret 
som landsgennemsnittet 
(men det er han eller hun 
ikke), kunne det passende 
stå skrevet på underarmen.

Okay, det er selvfølgelig 
Uniavisens egen fornem-
melse. Men på redaktionen 
ser vi masser af presse-
meddelelser og indlæg fra 
Studenterrådet, Danske 
Studerendes Fællesråd, og, 
i valgsæsonen, det social-
demokratiske Frit Forum. 
Og når vi taler med studen-
terpolitikerne, er det ofte 
tydeligt, at de har koordi-
neret, hvad de vil sige, og 
ikke sige. 

Tit bliver vi henvist til den 
studerende, der har udta-
leretten over for medierne. 
Og skulle de studerende i 
KU’s bestyrelse beslutte no-
get kontroversielt – som fx 
at stemme for den aktuelle 
fakultetsfusion – sørger de 
for at skrive en kronik, så 
baglandet har fået en god 
forklaring. Små ting, der til-
sammen bidrager til et ind-
tryk af politisk håndværk.

Tag også arrangementet 
’BootCamp’, som Studenter-
rådet holder i slutningen af 
februar. Det er et weekend-
kursus, hvor erfarne unge 
studenteraktive giver deres 

Med en disciplineret organisation og politisk håndværk, 
der ligner folketinget på en god dag , er der 
sket noget i det studenterpolitiske miljø. Eller også 
er det virkeligheden, der har forandret sig. Nutidens 
studenterpolitiker ligner i hvert fald statsminister Helle 
Thorning mere, end Helle Thorning selv gjorde, da hun 
lavede politik på KU for 20 år siden.

politiske håndværksfærdig-
heder videre til de endnu 
yngre.

Her diskes op med work-
shops som ”Få flere med; 
Redskaber til mobilisering 
og rekruttering”, ”Tal i 
øjenhøjde: modtagerbaseret 
kommunikation” og ”Pres-
seteknik: Få din sag i medi-
erne”. Sidstnævnte under 
ledelse af Studenterrådets 
nyvalgte medlem af KU’s 
bestyrelse, Mattias Friis Jør-
gensen. 

»Kom og bliv klædt på 
til at fange mediernes op-
mærksomhed, næste gang 
du laver en fed event, eller 
KU beskærer dit timetal,« 
lover Mattias’ kursustekst. 

Vi er stærkere
Selv foretrækker de stude-
rende ordet ’aktive’ frem for 
det lidt vulgære ord ’politi-
kere’, men de er helt med 
på, at studenterpolitik er i 
forandring i disse år.

»De studerende på KU 
er bare hurtigere igennem 
i dag, end de var for ti år 
siden, og derfor har vi en 
kæmpe opgave med at give 
vores erfaringer videre, for 
der er bare ikke mulighed 
for, at man er ti år i studen-
terbevægelsen, som man 
måske var engang,« siger 
Bjarke Lindemann Jepsen, 
retorikstuderende og for-
mand for Studenterrådet. 

Men grundlæggende 
handler et arrangement 
som BootCamp om at 
skabe et fællesskab for 

de studerende på et stort 
universitet, mener Bjarke 
Lindemann.

»Vi har i de senere år 
arbejdet mere systematisk 
med det, vi vil, og vi har nok 
ønsket fællesskabet på KU 
mere, hvor man tidligere 
passede sig selv lidt på de 
enkelte fag.«

»Set indefra oplever jeg, 
at studenterbevægelsen er 
blevet stærkere de sidste 
par år,« siger han. 

»Vi sætter en ære i at være 
en udadvendt bevægelse, 
ikke bare folk, der går til 
møder. Når det spidser 
til, kan det være i form af 
demonstrationer eller flash 
mobs, eller når vi sætter 
fokus på boligproblemerne 
ved at oprette et ’teltkol-
legium’ nede på Rådhus-
pladsen,« siger Bjarke 
Lindemann, som fremhæver 
kampen for at bevare SU’en 
som en aktuel succes. 

Det har ellers længe 
ligget noget sløjt med stu-
denterpolitikken, hvis man 
spørger tidligere DR-boss 
Christian Nissen, den nok 
bedst kendte af Bjarke 
Lindemanns forgængere 
som formand for det 100 år 
gamle Studenterråd. Han 
repræsenterede studenterne 
i skæbneåret 1968.

»Det er mit indtryk, at 
studenterpolitikken i mange 
år har været meget fokuse-
ret på at genvinde noget af 
den formelle indflydelse, 
som blev tabt ved de to 
revisioner af universitets-

loven i 1993 og 2003 og 
mindre på reelt at forbedre 
studievilkårene. Det er for 
eksempel ubegribeligt for 
mig, at der ikke har været 
ført en meget hårdere kamp 
på universiteterne internt 
og landspolitisk for at imø-
degå den klare forringelse 
af undervisningen, der er 
sket de sidste 10-20 år, hvor 
forskningen er blevet oppri-
oriteret på undervisningens 
bekostning,« mener Nissen, 
som i dag er formand for 
bestyrelsen på RUC. 

»Danske Studerendes 
Fællesråd havde igennem 
1960’erne og frem til mid-
ten af 1970’erne efter min 
opfattelse en langt større 
indflydelse, end vi kender i 
dag, blandt andet fordi en 
række tidligere DSF’ere sad 
i nøglepositioner i Undervis-
ningsministeriet. Den ind-
flydelse forsvandt stort set 
helt, da studenterpolitikken 
i 70’erne helt distancerede 
sig fra ’det kapitalistiske 
system’,« siger Christian 
Nissen.

En anden aktiv studeren-
de, Bjarke Rubow, der var 
en udfarende næstformand 
i Studenterrådet i 2009-10, 
medgiver, at studenterbe-
vægelsen har haft brug for 
at give sig selv et los i røven.

»Studenterbevægelsen på 
KU har nok haltet lidt efter 
andre dele af samfundet, 
men inden for de seneste 
år er Danske Studerendes 
Fællesråd og Studenterrå-
det blevet meget dygtigere 

spillere, der er langt mere 
opmærksomme på, hvad 
der sker i samfundet.«

»Emnerne er blevet mere 
hverdagsnære, og folk er 
mere opmærksomme på 
at reagere hurtigt og være 
en aktiv del af det politiske 
liv. Det betyder, at DSF og 
Studenterrådet er blevet en 
mere indflydelsesrig del af 
det civile samfund, end man 
har været tidligere.«

I praksis kan det ses ved, 
at Studenterrådet helt en-
kelt er blevet større, siger 
Rubow. 

»Der er flere fagråd og 
man kan mobilisere mange 
flere til konferencer, de-
monstrationer og stormøder 
end tidligere. Tag besættel-
serne på Humaniora, Natur-
videnskab og Samfundsvi-
denskab, hvor lokale fagråd 
har kunnet løfte nogle store 
opgaver, som Studenter-
rådet ikke tidligere har 
magtet.«

»Vores mål har været at 
søge mere indflydelse i den 
politiske debat, og metoden 
er en mere effektiv kom-
munikation,« fortsætter 
Bjarke Rubow, »også internt 
i organisationen. Fx kastede 
Studenterrådet sig ikke ho-
vedkulds ud i en debat om 
KU’s fusioner, man holdt 
konferencer med de lokale 
fagråd for at have opbak-
ning i baglandet, så man 
kunne tale med én stemme. 
Det betyder, at kommuni-
kationen nogle gange er 
langsommere, nogle gange 

hurtigere, men i alle til-
fælde bedre.«

»Vi indførte et system, så 
vi kunne udsende presse-
meddelelser, og begyndte at 
lave medieovervågning, og 
vi begyndte at koordinere 
vores politik langt mere 
med DSF. Vi blev mere me-
diebevidste, og det er mit 
indtryk, at det er fortsat.«

Også den nuværende 
formand, Bjarke Lindemann 
Jepsen, mener, at de stude-
rende allerede har tilpasset 
sig de politiske realiteter, 
sådan som Christian Nissen 
har efterspurgt. For tryk av-
ler modtryk. 

»Vi fik en lovgivning i 
2003, der gjorde, at man 
groft sagt ikke længere 
kunne løse problemerne 
ved forhandlingsbordet« 
siger Bjarke Lindemann 
Jepsen. »Så vi har måttet 
tænke i nye baner. Og i dag 
har medierne bare en meget 
stor rolle.« 

Det hører med til histo-
rien, at både Lindemann 
og Rubow var skoledrenge, 
da universiteterne fik deres 
magtfulde ansatte ledere.

mediegennembrud på 
statskundskab
Det nye fokus på kommu-
nikation er nok så meget 
sivet ind i studentermiljøet 
via studiet i statskundskab, 
et fag, der mere end no-
gensinde er rugekasse for 
politikere, forklarer kom-
munikationsdirektør Søren 
Schultz Jørgensen, som selv 
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niseret med den virkelige 
verdens politik – det er jo 
godt. Der er en form for 
realitetsfornemmelse i de 
studerendes måde at gøre 
tingene på, hvor vi tidligere 
havde diskussioner i nogle 
lukkede osteklokker.« 

»Den teoretiske og ver-
densfjerne måde, vi diskute-
rede politik på i gamle dage, 
bød jo nok på nogle store 
erkendelser, om hvordan vi 
kunne – hvad ved jeg – or-
ganisere samfundet, sådan 
at vi alle sammen fik bor-
gerløn, men det var dæleme 
langt væk fra de politiske 
realiteter.«

»Men der er også en slag-
side ved nutidens pragmati-
ske studenterpolitik, og det 
er tabet af et åbent reflek-
sionsrum. Den nye studen-
terpolitik bliver lige så fattig 
som samfundspolitikken 
på visioner, vilde tanker og 
ideologisk og værdimæssig 
kreativitet.«

»Og du må godt hilse og 
sige, at den studenterpo-
litik, som Helle Thorning-
Schmidt og blandt andre jeg 
lavede i 1988 og to-tre år 
frem, var ideologisk og fuld 
af vidtløftigheder og flip. 
Og Helle – som var ræverød, 
i bogstaveligste forstand, 
med langt hennafarvet hår 
og medlemskab i stærkt 
venstreorienterede grup-
per – besad dengang den 
reelle politiske magtpost på 
Statskundskab som ’studie-
nævnssekretær’. I virkelig-
heden kæmpede vi for at få 

mest mulig marxisme ind i 
undervisningen og, med 20 
års forsinkelse, for et opgør 
med professorvældet. Men 
der var passion og vrede og 
demonstrationer og store 
bannere, hvor der bare stod 
’Samfundsfag siger nej’.«

»Hvis du kiggede på 
repræsentationen af anar-
kosyndikalister på Stats-
kundskab og i samfundet 
udenfor, så ville du se en ret 
stor divergens. 98 procent 
af landets anarkosyndikali-
ster gik på Statskundskab.«

Til gengæld havde anar-
kosyndikalister og andre 
sværmere indtil reformerne 
i 2003 en del mere formel 
indflydelse på deres univer-
sitet end nutidens stude-
rende. Hvad siger den nu-
værende studenterformand 
Bjarke Lindemann? Ville 
han skrue tiden tilbage til de 
velerhvervede rettigheders 
epoke, hvis han kunne?

»Jeg arbejder nat og dag 
for at sikre de studerende 
indflydelse. Om det skal 
manifestere sig i formelle 
rammer, eller vi må få ind-
flydelse på anden måde, 
tager vi, som det kommer. 
Det, vi laver, er spændende, 
men jeg ville da gerne have, 
at vi havde mere indflydel-
se, og der blev lyttet mere til 
os – sådan som loven siger.« 

Vil du have dine citater til 
gennemsyn?

»Ja. Det vil jeg rigtig 
gerne.«

chz@adm.ku.dk

”Det er mit 
indtryk, at 
studenterpolitikken 
i mange år har 
været meget 
fokuseret på at 
genvinde noget 
af den formelle 
indflydelse, som 
blev tabt ved de 
to revisioner af 
universitetsloven 
i 1993 og 2003 
og mindre på 
reelt at forbedre 
studievilkårene”
Fhv. studenterrådsformand Christian Nissen

ske grupper, mens studen-
terbevægelsen i dag – og her 
følger der en trend, der også 
omfatter fagbevægelsen – er 
langt mere specifik og mål-
rettet bestemte interesser, 
siger Lars Bille.

Den udlægning er Søren 
Schultz Jørgensen helt med 
på.

»Vi havde egentlig langt 
hen ad vejen foragt for det 
parlamentariske styre,« 
siger han. »Og det er så-
dan set forskellen til i dag, 
hvor de studerende er helt 
inde i det parlamentariske 
maskinrum, hvor man ana-
lyserer teknikker og instru-
menter og markedsføring. 
Vi andre skænkede ikke den 
parlamentariske arena en 
tanke.« 

thorning lærte ikke 
håndværket på studiet
En studerende, som inkar-
nerer ’det parlamentariske 
maskinrum’, er den 26-årige 
skatteminister Thor Möger 
Pedersen. Uden en færdig 
eksamen er han strøget 
direkte fra Statskundskab 
på KU ind i centrum af 
landspolitik som strategisk 
leder af regeringspartiet 
SF. En succes for studiet, 
kunne man sige, men Søren 
Schultz Jørgensen mener 
også, der var gode ting ved 
gamle dages utjekkede stu-
denterpolitik.

»I dag er den politiske 
kultur på Statskundskab og 
de andre samfundsfaglige 
studier langt mere synkro-

er scient.pol. og engagerede 
sig i studenterpolitik sam-
men med den nuværende 
statsminister for 20 års tid 
siden.

»For ti år siden var den 
politiske kommunikation 
stort set fraværende på 
Statskundskab, men den 
har nu – med forsinkelse 
– fået et gennembrud på 
faget,« siger Schultz Jør-
gensen.

»Der har jo altid været en 
kobling til den politiske vir-
kelighed uden for studierne. 
Den virkelighed handler 
i dag i ufattelig grad om 
proces, kommunikation og 
personer. Min fornemmelse 
er, at de studerende er langt 
mere optagede af den del af 
politik, end vi var.«

I virkeligheden er forskel-
len mellem de foregående 
tre-fire årtier og nu, som de 
nuværende studenteraktive 
i virkeligheden er inde på, 
at studenterpolitik ligesom 
i Christian Nissens 60’ere 
igen er kommet til at handle 
om, ja, de studerende.

Det siger en af Statskund-
skabs veteraner, lektor Lars 
Bille, som har arbejdet om-
kring 40 år på faget.

»De krav, man stillede 
way back, var nok mere 
grundlæggende om sam-
fundets indretning, mens 
studenterpolitik i dag er 
målrettet de studerende og 
deres hverdag,« siger han.

I 1970’erne var studenter-
politik præget af fraktions-
kampe mellem partipoliti-

fAKleRne oVeRdRAGes

det kan godt være, det er old school, men fakkeltog – som dette 

fra efteråret – er stadig en gangbar måde at skabe opmærk-

somhed på.
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eksamensforlystelser
mens de studerende bæver over udsigten til nye eksaminer, ser eksamensvagterne 
frem til muligheden for et tiltrængt tilskud til den månedlige pension

sKRiftliGe pRøVeR
Af Richard Bisgaard

»Der skal være ro i lokalet under eksamen, 
så jeg går udenfor og snakker med journa-
listen om lidt,« hvisker 77-årige Palle Erd-
mann til sin kollega og kaster fra sin plads 
på podiet ved indgangsdøren et myndigt 
blik ud over eksamenslokalet, hvor omkring 
100 bachelorstuderende fra det Natur- og 
Biovidenskabelige Fakultet sidder koncen-
treret og grifler løs med blyanter på udleve-
rede opgaveark.

Vi befinder os i Geocentrets festsal på Øster 
Voldgade mandag formiddag den 23. januar, 
hvor Deres udsendte reporter med fotograf er 
blevet lukket ind i den hellige hal med løfte 
om ikke at genere de studerende unødigt.

Ude langs siderne sidder ni eksamensvag-
ter – eller eksamenstilsyn, som det hedder 
på nudansk – og holder øje med, at de stu-
derende har, hvad de skal bruge, og at ingen 
forsøger at snyde.

73 af de studerende er til eksamen i Im-
munologi, læren om immunforsvar, mens 
de resterende 25 får tjekket deres kundska-
ber i Molekylær Cellebiologi. 

Kun den sidstnævnte eksamen er med 
hjælpemidler, så eksamensvagterne skal væ-
re opmærksomme på, at der ikke pludselig 
sniger sig en Grundbog i Immunologi op på 
et af bordene i nærheden af de 25 pladser, 
hvor det er tilladt at bruge opslagsværker 
som Molecular Cell Biology, Essential Cell 
Biology og Håndbog i Biologiske Fagtermer.

I det ene tilfælde drejede det sig om en ung 
mand, der sad med en løsthængende læder-
jakke, hvori han havde skjult en notesblok 
med en masse nedskrevne formler. Og i det 
andet tilfælde var det en pige, som havde en 
seddel med formler skjult under det udleve-
rede ark med eksamensspørgsmål.

»Reglerne er helt klare i sådanne tilfælde. 
Den studerende bliver stille og roligt bedt 

om at forlade lokalet, og overtilsynet skal 
øjeblikkeligt ringe til eksamenskontoret, el-
ler Uddannelsesservice, som det hedder nu 
om dage,« fortæller Palle Erdmann.

fejl i opgaver
Det samme gælder, hvis en studerende på-
peger fejl i opgaverne.

»Det har vi som eksamenstilsyn ikke en ki-
namands chance for at vurdere, så vi beder 
den studerende om at følge med uden for og 
kontakte den eksamensansvarlige. Efterføl-
gende tager vi den studerende med tilbage 
og beder vedkommende om at forklare pro-
blemet til sine medstuderende,« siger Palle 
Erdmann og fortæller, at det er noget, han 
har oplevet flere gange.

Den største udfordring opstår dog ved 
eksamens afslutning, hvor tilsynene skal 
hjælpe med at samle besvarelserne ind og 
kontrollere, at de studerende har påført kor-
rekt eksamensnummer og fag på samtlige 
besvarelsesark og eventuelle tilhørende 
bilag.

»Det er lidt af en opgave. Nogle gange 
forsøger studerende at trække afleveringen 
ud, og i de tilfælde har vi strenge ordrer 
om at fratage dem besvarelsen,« siger Palle 
Erdmann.

God bibeskæftigelse
Men ellers er der flest positive oplevelser 
ved at være eksamenstilsyn, og Palle Erd-
mann tager alle de vagter, han kan få. Han 
er en af de cirka 150 pensionister, der er fast 
tilknyttet Det Natur- og  Biovidenskabelige 
Fakultet, og ligesom sine kolleger tager han 
gerne en ekstra tjans til 110 kroner i timen, 
hvis der er akut brug for eksamensvagter på 
de andre fakulteter.

»Eksaminer kan man aldrig få nok af. De 
forhindrer en i at gro fast foran tv-skærmen 
hjemme i dagligstuen. Og så giver de et 
tiltrængt tilskud til det månedlige pensions-
bidrag,« siger Palle Erdmann.

rjb@adm.ku.dk

oVeRtilsyn 

Palle Erdmann tjekker, at den studerendes legitimation er i orden og afkrydser eksaminanden på sin 

tilsynsliste inden eksamen starter. manglende legitimation og for sent fremmøde er principielt 

afvisningsgrund, fremgår det af eksamensreglerne.

sidsel Krogh, 23 år, 
bachelorstuderende i biokemi, 

det natur- og Biovidenskabelige fakultet 

Molekylær Cellebiologi, fire timers skriftlig 

eksamen med hjælpemidler

»Jeg deltog i den skriftlige eksamen i molekylær 

cellebiologi, og det gik som forventet - ikke ret 

godt. Jeg synes ikke faget er interessant, det har 

ikke fanget mig. Undervisningsformen har været 

relativ dårlig med for meget gruppearbejde og 

for lidt teori. Det har gjort det svært at finde ud 

af, hvad man skulle læse op til eksamen. Bedre 

blev det ikke af, at jeg ikke er vant til at bruge 

hjælpemidler til eksamen. Det har jeg kun prøvet 

en gang før, så jeg syntes det var svært at finde 

ud af, hvordan jeg skulle bruge dem effektivt i de 

fire timer.«

hVoRdAn GiK din eKsAmen?

Knap 100 bachelorstuderende var mødt op i festsalen i Geocentret på Øster Voldgade mandag den 23. januar for at blive 
eksamineret i Immunologi (73 studerende) og Molekylær Cellebiologi (25 studerende). Vi spurgte fire af deltagerne om, 
hvordan de havde det med at skulle løse eksamensopgaver med og uden hjælpemidler på kun fire timer.

pernille hansen, 26 år, 
bachelorstuderende i fødevarevidenskab, 

det natur- og Biovidenskabelige fakultet 

Immunologi (læren om immunforsvar), fire 

timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler

»Jeg har svaret på alle spørgsmålene, så mon 

ikke det er gået OK. Jeg var ellers meget nervøs og 

bange for at dumpe, da det var den sidste eksamen 

i min bacheloruddannelse på Life, hvor jeg lige har 

forsvaret mit hovedprojekt om Fedmeoperationer 

som middel mod Type 2-Diabetes. Jeg foretrækker 

at have bøger med til eksamen, men på den anden 

side er spørgsmålene lettere til eksaminer uden 

hjælpemidler, så det er okay. Man får typisk højere 

karakterer, fordi der ikke forventes så meget, som 

hvis man har adgang til håndbøger. Jeg håber det 

går, og glæder mig til at starte på kandidatuddan-

nelsen i Biokemi på Det Natur- og Biovidenskabe-

lige Fakultet.«

Alexander Byth carstens, 
bachelorstuderende i biokemi, 

det natur- og Biovidenskabelige fakultet 

Molekylær Cellebiologi, fire timers skriftlig 

eksamen med hjælpemidler

»Det gik vel fint nok. Ikke til et tolvtal, men fint 

nok. Jeg var ikke rigtig nervøs, som jeg burde være, 

men vi det var altså også min 17. eksamen her på 

bacheloruddannelsen. At vi må have lov at bruge 

hjælpemidler i form af udvalgte opslagsværker og 

grundbøger kan jeg ikke bruge til noget. Det er en 

meget gammeldags eksamensform, synes jeg. At 

sidde fire timer i streg uden pause for at blive testet 

i hjælpemidler, du ikke bruger til daglig, er en meget 

kunstig situation, især når du ikke må bruge de 

hjælpemidler, du normalt anvender, nemlig pc’en. 

Jeg har ikke åbnet en eneste af de medbragte 

bøger, men skrevet hele tiden. Alligevel har jeg 

ikke fået besvaret alle spørgsmål. Jeg er slet ikke i 

træning med at skrive håndskrift.«

søren iversen, 25 år, 
bachelorstuderende i fødevarevidenskab, 

det natur- og Biovidenskabelige fakultet 

Immunologi (læren om immunforsvar), fire 

timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler 

»Jeg havde en god fornemmelse, da jeg så 

spørgsmålene, men jeg står med en lidt blandet 

fornemmelse efter at have afleveret besva-

relserne. Jeg havde på forhånd forberedt mig 

grundigt ved at løse gamle eksamensopgaver 

med samme type spørgsmål i læseferien. Det 

er en bedre måde at forberede sig på, synes jeg, 

end slavisk at genlæse det 600-700 sider store 

pensum plus øvelser, som du alligevel ikke kan 

huske. Jeg synes eksamensformen uden hjæl-

pemidler er OK, det er ens for alle, og det er en 

meget begrænset del af pensum man kan blive 

hørt i. Så jeg var ikke nervøs, hvilket jeg også 

kun plejer at blive til de mundtlige eksaminer.«

snyd er sjældent
Det hører nu til sjældenhederne, at stude-
rende forsøger at snyde til eksamen. 

»I mine ti år som eksamensvagt har 
jeg kun taget to personer på fersk ger-
ning,« fortæller Palle Erdmann, da han 
lidt senere dukker op på gangen uden for 
eksamenslokalet og præsenterer sig som 
’overtilsynet’.
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SNART FÆRDIG 
SOM BACHELOR?

Hvis du snart afslutter din bachelor, overvejer 
du måske, hvordan du kan målrette kandidat-
delen af din uddannelse, så du bliver særligt 
eftertragtet den dag, du er færdiguddannet.

Du kan blive mere afklaret, når Det 
Natur - og Biovidenskabelige Fakultet ved 
Københavns  Universitet holder 

åBENT HuS  
10. februar på Frederiksberg Campus og 
9. marts på Nørre Campus 

om Animal Science, Nanoscience og fakulte-
tets 33 andre naturviden skabelige og bioviden-
skabelige kandidatuddannelser .

Til åbent hus har du mulighed for at møde 
studieledere og studerende til en snak om 
uddannelser , jobmuligheder og studieliv. 

Læs mere på SCIENCE.ku.dk/kandidatvalg

d e t  n at u r -  o g  b i ov i d e n s k a b e l i g e  fa k u lt e t
kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t
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institutråd  
rokker ikke ved  
ledelsens magt 
Ifølge den reviderede universitetslov skal 
medarbejderne og de studerende have sikret deres 
medinddragelse og medbestemmelse.  Københavns 
Universitet vil derfor oprette nye institutråd, men intet 
tyder på, at de menige får mere at skulle have sagt.

institUtRåd

Af Claus Baggersgaard

Det lyder umiddelbart demokratisk. Køben-
havns Universitet (KU), vil nedsætte nye in-
stitutråd på alle universitetets 50 institutter.

Målet er »at sikre medarbejdernes og de 
studerendes medinddragelse og medbe-
stemmelse«, fremgår det både af den revi-
derede universitetslov fra 2011 og KU’s nye 
vedtægter.

Men medbestemmelse skal slet ikke op-
fattes bogstaveligt, mener rektoratet og 
flertallet af medlemmerne i KU’s bestyrelse. 
De henviser til, at der flere steder i bemærk-
ningerne til den nye universitetslov står, at 
det enstrengede ledelsessystem skal respek-
teres. 

Det betyder i praksis, at lederen fortsat 
kan træffe beslutningerne enerådigt, så 
længe medarbejderne og de studerende 
forinden har haft lejlighed til at sige deres 
mening i institutrådet. 

Vag formulering
Ifølge Claus Emmeche, lektor i naturfilosofi 
og videnskabsteori ved KU og en af initiativ-
tagerne til underskriftsindsamlingen for en 

s: intentionen eR meRe 
medBestemmelse

Socialdemokraternes forskningsordfører Kirsten Brosbøl, der var med 

til at forhandle den reviderede universitetslov på plads, slår fast, at 

intentionen med loven er, at medarbejderne og de studerende skal have 

en langt højere grad af medbestemmelse end i dag. 

Hun opfordrer kritikerne til at læse bemærkningerne til lovteksten 

grundigt. Heraf fremgår det ifølge Kirsten Brosbøl, at forligspartierne har 

ladet sig inspirere af det engelske begreb ’shared governance’, hvilket 

betyder, at der ikke nødvendigvis eksisterer et modsætningsforhold mel-

lem på den ene side at have en enstrenget ledelse og på den anden side 

at give medbestemmelse til medarbejdere og studerende.

»Vi bevarer den enstrengede ledelse, så lederen har ret til at træffe van-

skelige beslutninger i forhold til omprioriteringer og økonomi, men sam-

tidig skal  der være en samarbejdsform, hvor de ansatte og studerende 

bliver inddraget langt mere i beslutninger, der har med planlægning 

af uddannelser, forskningsaktiviteter og strategi at gøre. de får ingen 

vetoret, men man skal være fælles om at bestemme,« siger hun. Kirsten 

Brosbøl lover samtidig, at hun vil følge processen med at implementere 

loven på universiteterne tæt.

det er ikke et lovkrav, at der skal oprettes institutråd, men Uddannelses-

ministeriet skal sikre, at det enkelte universitets vedtægter lever op til 

intentionerne med loven.

ny universitetslov, er problemet, at loven er 
selvmodsigende.

Logisk set er det at have en vis form magt 
nemlig en nødvendighed for at man kan tale 
om, at nogen har medbestemmelse, og det 
harmonerer ikke med, at den enstrengede 
ledelsesstruktur samtidig opretholdes, på-
peger han. 

»Udstrækningen af den magt, som in-
stitutrådene skal have som de ansattes 
stemme over for ledelsen, burde have været 
konkretiseret i loven. Nu bliver ord som 
medbestemmelse og inddragelse vage og 
bøjelige, og de nye institutråd risikerer der-
med at blive betydningsløse, når det hand-
ler om de sager, hvor det virkeligt brænder 
på,« siger Claus Emmeche.

Han foreslår, at man eksempelvis kunne 
give rådene mulighed for at granske ledel-
sens beslutninger vedrørende personale, 
økonomi og organisation og eventuelt 
kræve at beslutningsprocessen går om, hvis 
der ikke kan opnås enighed. 

dygtige ledere lytter
Claus Bræstrup, eksternt medlem af be-
styrelsen på Københavns Universitet indtil 
årsskiftet, mener, at politikerne med lovæn-
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el: det eR en Ren GUmmipARAGRAf

Enhedslisten, der var imod universitetsloven fra 2003 og heller ikke var blandt 

forligspartierne ved revisionen i 2011, mener, at det nu går præcist, som par-

tiet advarede imod, da loven blev revideret. 

Ifølge Pernille Skipper, der er forskningsordfører for Enhedslisten, cand.jur. fra 

KU i 2011 og tidligere næstformand for Studenterrådet samme sted, vil den 

nye paragraf 10 således ikke føre til reel medbestemmelse på universiteterne. 

»Loven lever slet ikke op til de normale demokratiske principper, og paragraf 

10 er ikke andet end en ren gummiparagraf, « siger hun og fortsætter: 

»Forligspartierne har forsøgt at imødekomme den højlydte kritik af universi-

tetsloven, men af en eller anden grund har de ikke turdet tage skridtet fuldt ud 

og give de ansatte og studerende reel medbestemmelse, så det løser slet ikke 

problemet med manglen på demokrati på universiteterne.«

Hun så gerne, at loven gav institutrådene beføjelse til både at vælge lederen 

og vedtage budgettet på det enkelte institut.

Pernille Skipper erkender, at tingene langt fra fungerede optimalt, før uni-

versitetsdemokratiet blev erstattet med en professionel ledelse i 2003, men 

hun fastholder, at demokrati er den styreform, der giver de mest kvalificerede 

beslutninger.

»det er da besynderligt, at det godt kan lade sig gøre at styre et land demo-

kratisk, mens det åbenbart er helt umuligt, når det gælder et universitet. Nej, 

systemet var ikke perfekt før, men løsningen er ikke at indføre et diktatur i 

stedet. det er de studerende og de ansatte, der har deres daglige gang på 

universitet, der ved hvordan tingene foregår, og hvor problemerne er, så det 

vil sikre kvaliteten af beslutningerne, hvis de er med til at bestemme,« siger 

Pernille Skipper.

UdKAst til KøBenhAVns  
UniVeRsitets nye VedtæGt

§ 41. Institutlederen skal opbygge en organisation til at varetage institut-

tets samlede opgaver og nedsætter et Institutråd for at sikre inddragelse 

af og medbestemmelse til det videnskabelige personale, herunder ansatte, 

ph.d.-studerende, det teknisk administrative personale og de studerende om 

instituttets forhold, herunder budget, strategi, fysiske rammer og studenter-

relaterede emner.

Stk. 2. dekanen godkender Institutrådets størrelse og sammensætning efter 

indstilling fra institutlederen. Sammensætningen skal sikre en passende 

repræsentation af det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-stu-

derende, det teknisk administrative personale og de studerende.

Stk. 3. Institutrådet har institutlederen som formand og består derudover af 

mindst 10 repræsentanter valgt af henholdsvis det videnskabelige personale, 

herunder ansatte ph.d.-studerende, det teknisk administrative personale og 

de studerende.

Stk. 4. Institutrådet skal udarbejde en forretningsorden ud fra standardfor-

retningsordenen.

Stk. 5. Institutlederen indbyder mindst en gang årligt de ansatte og de stude-

rende til et møde om instituttets forhold.   

UniVeRsitetsloVen

§ 10, stk. 6. Bestyrelsen sikrer, at der er medbestemmelse og medinddragelse 

af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger.

§ 13. Bestyrelsen udarbejder universitetets vedtægt og ændringer hertil. 

ministeren godkender universitetets vedtægt. Vedtægten skal fastsætte de 

nærmere regler om:

5) medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende, jf. § 

10, stk. 6.

dringen har skabt et dilemma, som bestyrel-
sen har måttet påtage sig at løse.

»De har valgt en formulering i loven, hvor 
de skriver ’inddragelse’ og ’medbestem-
melse’. Det er to forskellige ord, der ikke be-
tyder det samme. Medbestemmelsen burde 
ikke nævnes i vedtægten under institutråd, 
for her er ikke formel medbestemmelse, 
men i høj grad medindflydelse,« siger Claus 
Bræstrup. 

Han påpeger, at medbestemmelsen er 
indført i universitetets bestyrelse, hvor uni-
versitetsrepræsentanter har fem ud af 11 
pladser, og i akademisk råd og studienævn, 
hvor det er medlemmerne som bestemmer. 

Claus Bræstrup tilføjer, at det også er 
værdifuldt og magtfuldt at have medindfly-
delse. 

»Medarbejderne har ret og pligt til at råd-
give og udfordre deres ledere, og lederne 
har pligt til at argumentere for deres hand-
linger, hvis de ikke følger de råd, som de bli-
ver givet. Argumentets kraft er centralt på 
et universitet, så dygtige universitetsledere 
betragter medarbejdernes indflydelse som 
en fordel, og ingen leder bør over længere 
tid kunne sidde sunde argumenter overhø-
rig,« siger han. 

efterspørger debat i øjenhøjde
Ingrid Kryhlmand, næstformand for Hoved-
samarbejdsudvalget og HK-fællestillidsre-
præsentant, er ikke i tvivl om, at meningen 
med at ændre loven er, at de menige rent 
faktisk skal være med til at bestemme mere 
fremover.

»Jeg er bekymret for, at bestyrelsen 
nedtoner institutrådenes rolle på forhånd i 
stedet for at give dem mulighed for at blom-
stre. Man fjerner på denne måde mulighe-
den for, at de kan udvikle sig til en størrelse, 
der har betydning i hverdagen ude lokalt. 
Institutlederne får ved en nedtoning af lo-
vens ord om medbestemmelse en undskyld-
ning for blot at orientere deres institutråd 
om, hvad der allerede er besluttet, og deref-
ter sætte flueben ved, at medarbejderne og 
de studerende er blevet hørt. Det er absolut 
ikke, hvad der var intentionen med loven,« 
siger hun.

Studenterrådet er også imod at nedtysse 
de nye institutråds rolle og indflydelse, in-
den de overhovedet er blevet nedsat.

Formand Bjarke Lindemann Jepsen kal-
der rådene et skridt i den rigtige retning, 
da det betyder, at de studerende og ansatte 
i det mindste får ret til at blive hørt ude på 
institutterne. 

»Vi håber på, at det kan skabe dialog i 
øjenhøjde, men desværre er det ikke den 
kultur, vi oplever som studerende. Medind-
dragelse bliver fortolket på følgende måde: 
”Nu fremlægger jeg som institutleder, hvor-
dan jeg ser verden; så får I som ansatte og 
studerende lov til at sige, hvad I mener; og 
så gør jeg, som jeg selv har lyst til”,« siger 
studenterrådsformanden.

Han tilføjer, at politikerne klart har mar-
keret, at de ønsker demokratiet tilbage på 
universiteterne, og det lever udkastet til 
KU’s nye vedtægter ikke op til, vurderer 
han.

Vil forhandle, ikke drøfte
Leif Søndergaard, AC-fællestillidsrepræsen-
tant og nyt medlem af KU’s bestyrelse valgt 
af det videnskabelige personale (VIP), er 
enig med Claus Emmeche i, at ordlyden i 
loven er selvmodsigende, men VIP’erne støt-
ter alligevel de nye institutråd, da de tror 
på, at de kan give dem mere indflydelse, 
end de har via samarbejdsudvalgene (SU) 
i dag.

»Vi har i Akademikernes Centralorgani-
sation fået at vide af ministeriet, at medbe-
stemmelse ikke skal forstås som at vi skal 
være med til at bestemme. Vi har ingen 
vetoret, men der tales om en udvidet ret til 
medindflydelse, og at vi altså ikke bare skal 
høres som i samarbejdsudvalgene,« siger 
Leif Søndergaard.

At medarbejderne og ledelsen ikke er enige 
om fortolkningen af loven, viste mødet i Ho-
vedsamarbejdsudvalget (HSU) onsdag den 
11. januar. Det endte med, at medarbejder-
ne sendte deres eget høringssvar til rektor. 

Deres vigtigste ønske er, at det bliver et 
krav, at institutrådene skal forhandle ledel-
sens udkast til budget, undervisningsplaner, 
forskningsplaner og strategi for fremtidige 
stillingsopslag.

I tilfælde af, at et institutråd ikke kan 
tilslutte sig ledelsens oplæg, skal dekanen 
orienteres. Det skal også gælde i tilfælde af 
gentagne faglige uenigheder mellem rådet 
og institutledelsen.

»De afgørende punkter er, at der kommer 
til at stå ’forhandle’ og ikke bare ’drøfte’ i 
forretningsordenen, og at vi får indflydelse 
på budgettet. Hurdlen ligger i, om ledelsen 
vil afgive noget af sin magt, for ellers kom-
mer det ikke til at fungere, men vi må jo 
tro på, at de mener det alvorligt med med-
bestemmelsen, når de har skrevet det ind i 
loven,« siger Leif Søndergaard.    

Uheldigt signal
Ingrid Stage, formand for DM – Dansk 
Magisterforening, mener, at lovteksten 
ikke er lysende klar, men konklusionen var 
derimod ikke til at tage fejl af, da et interna-
tionalt ekspertpanel evaluerede den oprin-
delige lov fra 2003. Eksperterne kritiserede 
underskuddet af indflydelse til det akademi-
ske personale og studerende.

Formanden brugte ordet ’co-determina-
tion’, der ifølge Ingrid Stage kan oversættes 
med både medbestemmelse og medind-
flydelse, og det blev så omfortolket til det 
uldne begreb medinddragelse.

Hun undrer sig over, at det åbenbart lig-
ger KU’s bestyrelse på sinde at fastslå, at der 
ikke kan blive tale om egentlig medbestem-
melse, da der ikke er noget i lovteksten, der 
forhindrer det. 

»Det sender et uendelig dårlig signal om, 
at man blot vil fortsætte den kultur, som har 
demotiveret så mange medarbejdere. « siger 
Ingrid Stage.

Hun tilføjer, at det vil være misvisende at 
kalde det institutråd, hvis det ender med at 
blive et rent efterretningsorgan.

ingen ændringer
Udkastet til KU’s nye vedtægter har været 
sendt i høring til den 16. januar i år. Ifølge 
sagsnotatet fra Rektorsekretariatet spørger 
ansatte, studerende og ledelsen på fakulte-
terne om rækkevidden og betydningen af 
medbestemmelse og medinddragelse Hvad 
dækker ordene? Er der reel medbestem-
melse?

Det har dog ikke fået rektoratet til at 
ændre i vedtægterne. Der står således i sags-
notatet:

 »Det er vigtig at understrege, at præcise-
ringen om medbestemmelse og medinddra-
ge i henhold til loven ikke ændrer på ledel-
seskompetencen. Det understreges i lovens 
forarbejder, at der ikke er påtænkt nogen 
ændring af den enstrengede ledelse i for-
bindelse med præciseringen. Derfor kan der 
heller ikke ændres på ledelseskompetencen 
medmindre det eksplicit fremgår af lovtek-
sten. På den baggrund giver de fremkomne 
bemærkninger herom i høringssvarene 
umiddelbart ikke anledning til ændringer i 
vedtægtsudkastet.« 

Bestyrelsen vedtog på mødet den 27. ja-
nuar, at det skal være obligatorisk at oprette 
institutråd på alle institutter på KU.

clba@adm.ku.dk
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Interview

islamekspert  
med flair for  
medier
den 26. januar modtog islamforsker jakob Skovgaard-Petersen 
danmarks Radios fornemme formidlingspris. Universitetsavisen 
har talt med ham om, hvad det indebærer at tale om komplekse 
ting på en forståelig måde.

RosenKJæRpRisen

Af Line Norman Hjorth

Da Jakob Skovgaard-Petersen var 17 år 
fandt han ud af, at han gerne ville leve af at 
skrive. Via religion og myter stødte han på 
historier, der var spændende, og som virke-
de inspirerende på ham. På den måde blev 
religionshistorie vejen, selv om litteraturen 
egentlig var udgangspunktet. Efter nogle 
års studier og et interessant ophold i Tyrkiet 
valgte han at specialisere sig i islam. 

»Det var spændende at rejse i Mellem-
østen. Jeg tænkte, at jeg ville specialisere 
mig i islam, fordi det var en stor og meget 
levende religion. Jeg havde lidt overvejet 
den klassiske græske religion, men så ville 
det have været et helt andet slags studie. 
Og det var ikke så lang tid efter den iranske 
revolution, så det stod klart, at islam var en 
aktuel religion.«

»Da jeg begyndt at specialisere mig i islam 
i 1983-84, var religionen altså allerede højt 
på dagsorden i den del af verden. Islam var 
pludselig blevet en meget vigtig politisk 
faktor, efter ikke at have været særlig vigtig 
i mange årtier. Men i vores del af verden var 
islam ikke et emne man overhovedet gik op 
i.«

ilddåb i medierne
I 1990 blev Skovgaard-Petersen ansat på 
Center for Mellemøststudier i Odense. Der 
blev det stærkt tilskyndet, at de specialise-
rede forskere skulle i medierne. 

»Det gjaldt meget om, at vi skulle vise 
vores relevans. Særligt fordi det var under 
Golfkrigen, hvor Danmark også deltog. Det 
var det store tema i aviserne, så i den pe-
riode fik jeg min ilddåb i medierne.«

Netop medier er noget Skovgaard-Peter-
sen selv forsker i. Arabiske, vel at mærke. 
Og der er væsentlig forskel på at forske i 
medierne og at optræde i dem.

For når man går medierne i møde som 
videnskabsmand, følger risikoen for at 

blive misforstået eller fejltolket. Skovgaard-
Petersen har selv oplevet, at journalister 
fokuserer på personer frem for videnskab og 
ikke sætter sig dybt nok ind i stoffet, inden 
de farer til tasterne. 

»Islam har fået stor betydning i den of-
fentlige debat i Danmark, ikke mindst reli-
gionens betydning for danske forhold. Det 
forsker jeg ikke i, så det udtaler jeg mig ikke 
om som ekspert. Men der er alligevel man-
ge, der har indsigelser mod min stemme i 
debatten, fordi den tilfører kompleksitet til 
en sag, de synes er helt enkel.«

Selvom Skovgaard-Petersen har oplevet 
at det kan gå meget hedt til i spalterne, har 
han aldrig fortrudt, at han har blandet sig i 
debatterne om islam: 

»Man bliver da nedbøjet, hvis nogen be-
vidst overhører, hvad man siger, fordi de 
har en anden agenda. Men omvendt har jeg 
da mange gode oplevelser, når jeg kommer 
ud og taler med folk, fx når jeg er ude i et 
menighedsråd, en virksomhed eller taler 
med politikere og erhvervsfolk. Her har jeg 
chancen for at fortælle om ting, som jeg sy-
nes er væsentlige.«

Og det er Skovgaard-Petersen så god til, 
at han i januar blev belønnet med DR’s pre-
stigefulde Rosenkjærpris, som gives til »en 
fremtrædende forsker eller kulturperson-
lighed, som evner at gøre vanskelige emner 
tilgængelige for et bredere publikum i en 
forståelig og levende form.« 

spådomme frem for analyser
Jakob Skovgaard-Petersen har om medierne 
erfaret, at tidspres og en tilbøjelighed til 
nyhedskopiering kan gøre det svært for for-
skere at formidle deres viden: 

»Journalister sidder på nettet og finder ud 
af, hvad der står i andre medier. Så tør de 
mindre og mindre at spørge efter analyser: 
Hvorfor er dette sket? Hvad kan det betyde? 
I stadig højere grad vil journalisterne have 
os til at spå om fremtiden. Utrolig mange 
af spørgsmålene handler på en eller anden 

måde om, at jeg skal kunne forudsige det 
næste, fordi medierne er mere optaget af, 
hvad der vil ske, end hvad der allerede er 
sket.

Det gør, at en del af den egentlige kom-
petence man har, kan være svær at få bragt 
i anvendelse, fordi medier og journalister 
med en ret begrænset dagsorden kommer til 
at definere samtalen, fordi de stiller spørgs-
målene. Der ligger et problem. Ikke kun for 
mig, men for alle forskere.«

nye kilder erstatter gamle
Skovgaard-Petersen oplever, at der er sket 
meget store forandringer på universitetet. 

For nogle måneder siden besluttede Det 
Kongelige Bibliotek at stoppe med at købe 
arabiske eller kinesiske bøger. Det har ikke 
engang været til offentlig debat. Admini-
stratorerne finder bøgerne for dyre, fordi 
der er så få mennesker, der bestiller dem.

»Mange af mine kilder er ikke længere 
store tykke bøger. Det handler for mig i høj 

”Hvis vi brugte alle vores 
kræfter på at studere bøger, 
ville vi ikke finde en særlig 
stor del af den arabiske 
kultur. For diskussionen 
foregår et andet sted”
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grad om at kommunikere med forskere, der 
sidder andre steder i verden. Man bevæger 
sig ind i et andet felt, hvor viden og tænk-
ning genereres på helt andre måder end for 
bare ti år siden,« siger Skovgaard-Petersen, 
der savner at have adgang til nyere arabiske 
bogudgivelser, selv om bøger ikke længere 
er den primære kilde til aktuel viden; det er 
internettet.  

»Hvis vi brugte alle vores kræfter på at 
studere bøger, ville vi ikke finde en særlig 
stor del af den arabiske kultur. For diskus-
sionen foregår et andet sted, og vi ville 
miste føling med meget store grupper i de 
arabiske lande, der ikke kunne drømme om 
at læse en bog – eller ikke kan læse en bog. 
Så vi ville overse de ting, der i virkeligheden 
spiller en stor rolle for kultur og menings-
dannelse. Til gengæld kan vi finde det på tv 
– og nu på YouTube. 

De kilder vi har, ændrer sig hastigt. Og vi 
bliver nødt til at ændre os med dem. Vi skal 
finde ud af at publicere og interagere forsk-
ningsmæssigt med vores kolleger i udlandet 
på måder, der er lige så hurtige og tidssva-
rende. Jeg mener det er meget vigtigt, at 
vi møder dem jævnligt for at diskutere ting 
og bruge nogle timer sammen, for udvik-
lingen går meget stærkt,« siger Skovgaard-
Petersen.

Kommuniker til offentligheden
I 2005 flyttede Skovgaard-Petersen til Egyp-
ten og arbejdede som direktør for det ny-
etablerede Dansk-Egyptiske Dialoginstitut 
i Cairo. Jobbet der blev særlig udfordrende, 
da Jyllands-Posten bragte de omstridte kari-
katurtegninger af profeten Muhammed den 
30. september 2005. I debatten som fulgte, 
blev Skovgaard-Petersen efterspurgt af ara-
biske medier og måtte forsøge at forklare, så 
godt som muligt, hvorfor danskerne gjorde, 
som de gjorde.

Men på trods af de vanskelige omstæn-
digheder fik Skovgaard-Petersen knyttet 
vigtige og vedvarende bånd til den arabiske 
verden.

»På grund af krisen med tegningerne blev 
mit job endnu mere interaktivt, end jeg hav-
de forestillet mig. Og det har jeg for så vidt 
forsøgt at holde fast i, for det giver megen 
indsigt at have adgang til folk.«

Så kommunikationsprocesser er vigtige. 
Og det er ikke kun forskere, som bør kom-
munikere til offentligheden. Skovgaard-
Petersen mener også det er vigtigt, at de 
studerende tænker, at det de arbejder med, 
ikke kun er møntet på fagfæller, men at det 
kan have bredere interesse.

»Når jeg læser opgaver, hænder det at jeg 
opfordrer en studerende til at sende teksten 
til avisen. For eksempel hvis det er en spæn-
dende problematik, som bliver formidlet 
med et nyt og interessant synspunkt. Det er 
også en del af det. At man får inspiration fra 
dygtige studerende, som arbejder længere 
tid med ting, eller tager til et land i Mellem-
østen, jeg ikke kender særlig godt.«

Så man kan trygt kaste sig ud i den of-
fentlige debat. Skovgaard-Petersen har kun 
beroligende ord med på vejen:

»Da de danske medier har en enorm sult 
efter hele tiden at få nyt materiale igennem 
maskinen, så er de normalt ret taknemlige. 
Hvis de ringer og spørger, om de kan inter-
viewe mig om noget, og jeg foreslår, at de 
skal lave en historie om noget helt andet, 
der er mere spændende, så kan det godt ske, 
at de køber idéen.«

Ved at være en offentlig stemme kan man 
altså også sætte dagsordenen eller udvide 
horisonten. Og med en stigende tilstrøm-
ning til Arabisk på KU er man fristet til at 
tænke, at ikke kun de seneste års begiven-
heder i sig selv har vakt folks interesse, men 
også de analyser eller erkendelser som er 
vokset ud af det, og som Jakob Skovgaard-
Petersen formidler så prisværdigt. 

line.hjorth@adm.ku.dk

mæGleR 

I filmen ’det Arabiske Initiativ’ (2008) kan 

man følge Skovgaard-Petersens ophold i 

Cairo under muhammedkrisen og se hvor-

dan han, på flydende arabisk, kommer ind 

under huden på det arabiske folk.
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»du kan ikke være 
for god ved dyrene« 
Professor jann Hau, leder af Afdeling for Eksperimentel medicin, 
har det daglige ansvar for mellem 30.000 og 50.000 forsøgsdyr på 
Sundhedsvidenskab. det kan ikke undgås, at dyr i visse forsøg har 
smerter, og alle ender med at blive aflivet, men de skal alligevel have 
et godt liv, mener han.

dyRefoRsøG 
Af Claus Baggersgaard

De fleste har nok svært ved at 
forestille sig en hårdhudet for-
sker på jagt efter en kur mod 
en af de store folkesygdomme, 
tage sig tid til at nusse om sine 
forsøgsdyr, give dem en godbid 
eller knibe en lille tåre, når de 
skal aflives.

Det er ikke desto mindre slet 
ikke ualmindeligt, at forskere 
bliver rigtig glade for de dyr, 
de laver eksperimenter på, og 
bliver følelsesmæssigt påvirket, 
når de skal aflives, forklarer 
professor Jann Hau, leder af 
Afdeling for Eksperimentel Me-
dicin på Det Sundhedsvidenska-
belige Fakultet ved Københavns 
Universitet. 

Han har arbejdet med for-
søgsdyr siden 1977, skrevet fle-
re lærebøger om emnet og har 

en fortid på Royal Veterinary 
College i London og Uppsala 
Universitet i Sverige.

Medfølelse er ikke hæmsko, 
men tværtimod nødvendig, 
hvis du vil arbejde med for-
søgsdyr, mener Jann Hau, 
der har ansvaret for mellem 
30.000 og 50.000 forsøgsdyrs 
befindende. Antallet varierer 
hele tiden, da der konstant 
kommer nye dyr ind og andre 
bliver aflivet. Det drejer sig om 
mus, rotter, frøer, høns, katte, 
kaniner, ildere og grise, der 
spiller hovedrollen i 1.000 for-
skeres arbejde. 

»Det er selvfølgelig ikke det 
samme som din hund der-
hjemme, men du skal ikke være 
i branchen, hvis du ikke kan 
lide dyr. Arbejdet skal udføres 
professionelt, men du kan al-
drig blive for gode venner med 
dyrene,« mener Jann Hau.

gøre vanvittig ondt, hvis dyret 
er bange, mens det slet ikke re-
agerer, hvis det føler, at det er i 
trygge hænder på et menneske, 
det kender og stoler på.

Det er dog umuligt altid fuld-
stændig at undgå, at dyrene fø-
ler angst, får smerter eller lider, 
så der vil ifølge Jann Hau altid 
være etiske problemstillinger 
forbundet med dyreforsøg, som 
det er bydende nødvendigt at 
tage stilling til.

Afdeling for Eksperimentel 
Medicin har derfor nedsat sin 
egen dyrevelfærdskomité, der 
skal optimere dyrenes velfærd, 
og afdelingen modtog også i 
2009 en såkaldt akkreditering 
fra Association for Assessment 
and Accreditation of Laboratory 
Animal Care International. Det 
er en nonprofit organisation, 
der arbejder for at fremme hu-
man behandling af forsøgsdyr. 
Mere end 770 virksomheder, 
universiteter, hospitaler og an-
dre forskningsinstitutioner i 31 
lande er akkrediteret, langt de 
fleste i USA, der er kun enkelte 
europæiske universiteter imel-
lem.

intelligente lider mere
Ifølge Jann Hau skelner eksper-
terne mellem smerte og lidelse. 
Alle pattedyr er udstyret med 
det samme sanseapparat som 
mennesket, så de føler samme 
smerte. Dyr lider derimod kun, 
hvis de savner elementer, der er 
nødvendige for deres naturlige 
adfærd.

»Vi kan jo ikke spørge dyrene, 
om det gør ondt, så i mangel af 
bedre spørger forskerne, om det 
ville gøre ondt på dem selv, og 
hvis de er i tvivl, giver de smer-
telindring for en sikkerheds 
skyld,« siger han.  

Dyr lider derimod i varieren-
de grad, da det hænger sam-
men med artens intelligens og 
dermed om det er bevidst om 

Han husker dog et eksempel fra 
England, der viser, at for stor 
empati også kan være et pro-
blem. Alle forsøgsteknikerne 
havde således meldt sig syge, 
da hundene, der var blevet 
brugt til et forsøg, skulle aflives. 
Den går ikke, for det er vigtigt, 
at de mennesker, der har haft 
daglig kontakt med dyrene også 
er til stede, når de skal af med 
livet, så de ikke føler sig utrygge 
ved situationen.  

Brug tid på dyrene 
Jann Hau anbefaler derfor også 
forskerne at bruge tid på at 
kæle og snakke med dyrene og 
gerne lade et stykke chokolade 
falde af i ugerne op til et ekspe-
riments begyndelse.

Undersøgelser viser nemlig, 
at opfattelsen af smerte hænger 
nøje sammen med følelsen af 
frygt. Helt trivielle ting kan 

dyRefoRsøG  
på sUnd

•  Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet 

råder over tre dyrehuse i henholdsvis 

Panum Instituttet under det Sundheds-

videnskabelige Fakultet, Københavns 

Biocenter samt på Rigshospitalet.

•  Det samlede areal omfatter ca. 6.400 

kvadratmeter. 

•  Der er mulighed for opstaldning af 

forsøgsdyr i 75 dyrerum. 

•  Der opstaldes mus, rotter, frøer, høns, 

katte, kaniner, ildere og grise. 

•  Afdelingen råder over et kirurgisk afsnit 

samt en række laboratorier og core-faci-

liteter til dyreeksperimentelt arbejde. 

•  Det er en af de største dyreforsøgsfacili-

teter i Nordeuropa. 

stilleBen

Erhvervspostdoc jonas Goldin diness 

har fået en bevilling på en million 

kroner fra Højteknologifonden til 

at finde en ny behandling mod 

hjerteflimmer. Hjerteflimmer er en af 

de mest udbredte hjertesygdomme 

herhjemme, men den tilgængelige 

medicin er ikke særlig effektiv og har 

mange bivirkninger. For at kunne vide-

reudvikle projektet er det nødvendigt 

at undersøge, hvordan det potentielle 

lægemiddel virker på grise, så opda-

gelsen kan blive solgt til en medicinal-

virksomhed, og stoffet forhåbentlig 

blive anvendt af patienter i løbet af 

et par år.
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sig selv som individ. Jo bedre 
det forstår sin situation, jo mere 
kan dyret lide.  

Mennesket er den mest selv-
bevidste art, derefter følger 
aber, elefanter, en særlig under-
art af delfiner og overraskende 
nok skader.

Men at mus er mindre kloge, 
er ikke en undskyldning for at 
behandle dem mindre humant, 
mener Jann Hau.

»Min holdning er, at når vi 
tager ansvaret for et dyrs liv, og 
det er lige meget, om det er en 
abe eller en mus, så skal vi pi-
nedød sørge for, at det har det 
godt,« siger han.

De nye retningslinjer, der 
netop er kommet, kræver såle-
des, at mus skal have inventar 
i deres bur, så de kan udfolde 
deres naturlige adfærd, de skal 
have ly, strøelse, redemateriale, 
tilstrækkelig med plads, og de 
skal bo sammen i grupper.

  
millioner kunne dø
Selv om undersøgelser viser, at 
et flertal i befolkningen accep-
terer brugen af dyr til videnska-
belige forsøg, vil der altid lyde 
kritiske røster, så forskersam-
fundet arbejder hele tiden på at 
begrænse brugen af forsøgsdyr.

De taler i den forbindelse om 
de tre R’er: Replacement, Reduc-
tion og Refinement. 

Det betyder, at forskeren 
altid skal forsøge at finde alter-
native metoder (replacement) 
inden et eksperiment, og at 
alle dyreforsøg skal godkendes 
af Dyreforsøgstilsynet først. 
Man skal også arbejde mod en 
reduktion (reduction) af antal-
let af forsøgsdyr, der anvendes 
i videnskabelige projekter, og 
mere skånsomme metoder skal 
implementeres, så snart der fin-
des videnskabeligt acceptable 
alternativer (refinement). 

Derfor er brugen i Danmark 
også faldet fra cirka 358.000 
dyr årligt i 2001 til cirka 
294.000 i 2009, og halvdelen af 
alle videnskabelige forsøg fore-
tages nu helt uden brug af dyr.  

Jann Hau mener da også, at 
det ville være bedst, hvis man 
helt kunne undgå at udsætte 
dyr for smerte, og politikerne 
kunne godt helt forbyde dy-
reforsøg, men man skal huske 
på, at det ville føre andre etiske 
problemer med sig, og konse-
kvenserne kunne blive enorme:

»Udviklingen ville blive sat 
i stå, så politikerne måtte tage 
ansvaret for at berøve lægevi-
denskaben muligheden for at 
udvikle nye behandlingsmeto-
der, som befolkningen kunne 
få glæde af. Millioner af men-
nesker vil risikere at dø, når den 
næste store infektionssygdom 
kommer, da vi vanskeligt ville 
kunne udvikle den rette vaccine 
uden forsøg på dyr,« siger Jann 
Hau.

Den Spanske Syge, der fik sit 
navn, fordi de første tilfælde 
blev rapporteret i Spanien, 
dræbte eksempelvis over 50 
millioner mennesker i 1918.

Evolutionsteoriens fader, 
Charles Darwin, kaldte da også 
et forbud mod eksperimenter 
på levende dyr for en forbry-
delse mod menneskeheden.     

clba@adm.ku.dk

Se billedgalleri fra besøget i dyrestaldene på 

www.UniVeRsitetsAVisen.dK/GAlleRi/
AfdelinG-eKspeRimentel-medicin

God indAVl 

Næsten alle forsøgsmus’ ophav kan spores tilbage til 

Abbie Lathrops dyrehandel i Granby, massachusetts, 

USA. Forklaringen er, at amerikanske cancerforskere 

købte mus i dyrehandlen for mere end 100 år siden og 

derefter indavlede dem generation efter generation. 

det er forsat frem til i dag. Fordelen ved indavl er, at 

forskerne kan reducere antallet af forsøgsdyr, og det gør 

det nemmere at sammenligne resultater med tidligere 

forsøg.

hABitAt

Forsøgsmus skal ifølge retningslinjerne have inventar i 

deres bur, så de kan udfolde deres naturlige adfærd.  

de skal have ly, strøelse, redemateriale, tilstrækkelig 

med plads, og de skal bo sammen i grupper.

næRtstående 

Afdelingens grisestald kan huse op til 150 grise. Grise er 

de mest velegnede forsøgsdyr, fordi de blandt andet er 

på størrelse med os mennesker, og de omsætter medi-

cin cirka lige så hurtigt, som vi gør.
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du har ingen idé 
om, hvad Afrikas 
jord gemmer på
det begyndte med en bulldozer, der forsvandt, og endte 
med verdenshistorie. To danske arkæologer fra Københavns 
Universitet er på konstant søgen efter fund, der kan tilføje 
nye kapitler til vestafrikanske Benins historie.

indGAnG til hUle 

På museet i Agongointo kan gæsterne 

kravle ned i en af de flere hundrede år 

gamle huler. Guiden Arimi Soglo holder 

øje med, at du kommer sikkert ned.

FOTOS: GERd KIEFFER-døSSING
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ARKæoloGi
Af Gerd Kieffer-døssing

»Stop bilen, stop bilen!«
Allerede inden bilen holder stille, har Inga Mer-

kyte åbnet døren og er sprunget ud på den smalle, 
støvede vej. Den 41-årige lille, stærke kvinde bøjer 
sig over vejgrøften og begynder med det samme at 
støvsuge jorden med blikket. Snart samler hun det 
ene potteskår op efter det andet, peger på en række 
markeringer i lerets overflade og forklarer:

»Det her mønster kender vi. Det er skår fra 
1700-tallet og kommer fra Dahomeyrigerne, der 
tjente enormt på at sælge slaver til de hvide.«

Siden 2002 har de to danske arkæologer ved Kø-
benhavns Universitet professor Klavs Randsborg, 
67, og dr. Inga Merkyte, med skiftende teams flere 
gange om året været på udgravning i vestafrikanske 
Benin. I årenes løb har de to i samarbejde med både 
danske og lokale partnere skrevet verdenshistorie – 
det er bare de færreste i Danmark, der er klar over 
det. 

det begyndte med et hul
I foråret 1998 var Danmarks udviklingssamarbejde 
Danida i gang med at anlægge omfartsveje tæt på 
byen Bohicon i Benin, da en af projektets bulldozere 
pludselig blev opslugt af jordens overflade.

Maskinen var faldet ned i en underjordisk hule, 
og Danida skød penge i et udgravningsprojekt, der 
skulle undersøge fænomenet nærmere. Projektet 
endte med at vare helt til 2009, for det ene spekta-
kulære fund efter det andet blev ved med at krydse 
arkæologernes vej.

I første omgang gjaldt det hulerne, som man fandt 
og kortlagde over 1600 af – blot en lille procentdel 
af det antal, arkæologerne forventer, der findes 
i området. Hulerne blev konstrueret i Dahomey-
rigernes tid, perioden fra det 17. til 19. århundrede 
og er af forskellig type og størrelse. De dybeste af 
dem dykker over otte meter ned under jorden og 
har blandt andet været brugt som skjulested under 
fjendtlige angreb.

Derefter fulgte opdagelsen af en gigantisk jern-
produktion fra 1400 e.Kr., som med stor sandsynlig-
hed har forsynet de islamiske storriger i Sahara og 
Mellemøsten. Kronen på værket er afdækningen af 
den ældste menneskelige kultur, der er fundet i Afri-
ka uden for Egypten; En by fra 1000 f.Kr. på mere 
end 250 hektar – det svarer til 2,5 kvadratkilometer.

»Det er fuldstændig mindblowing for afrikansk ar-
kæologi,« siger Klavs Randsborg og glæder sig over, 
at projektet i Benin har vist sig at være mere omfat-
tende, end først antaget:

»Det har varet noget længere, end jeg regnede 
med – men det er stadig sjovt, og der sker noget nyt 
hver eneste dag. For os har det været én lang lære-
proces.«

en historie, der lever i dag
For Danida-pengene anlagde man også et museum 
og en arkæologisk park uden for Bohicon for at vise 
hulerne frem og fortælle deres historie. Museet åb-
nede i august 2008 og har siden været besøgt af ikke 
blot udenlandske turister, men i høj grad også af 
nysgerrige beninere, på jagt efter deres historie. 

Af museets store og godt fyldte gæstebog er det 
tydeligt, at hulerne for beninerne er langt mere end 
en turistattraktion. 16. september 2011 besøgte 
Familien Abadassi museet og efterlod følgende 
besked i bogen: »Dette museum er en del af vores 
kulturarv.«

Det gør de to arkæologer glade og stolte:
»Jo længere tid vi er her, desto mere går det op for 

os, hvorfor vi er her – hvad der faktisk kommer ud af 
vores arbejde,« siger Inga Merkyte.

Selvom Danida-bevillingen slap op, fortsatte fun-
dene, men det har været svært at finde finanser til 
udgravningerne. Det ærgrer de to arkæologer fra KU 
lidt.

Som Klavs Randsborg nøgternt konstaterer:
»Vi skriver historie – vi er i fuld gang med at op-

dage, fortolke og nedskrive Benins historie, som tid-
ligere kun var baseret på mundtlige overleveringer. 
Nu kan vi pludselig fastslå, hvordan tingene konkret 
foregik, og hvordan beninerne levede dengang. Det 
er sensationelt, men vinder ikke rigtig gehør her-
hjemme.«

historiske fund på terrassen
En belgisk kvinde smiler og kigger nysgerrigt, mens 
hun går forbi mængden af kasser, poser og bunker 

af potteskår, der står og ligger foran Inga Merkyte 
og Klavs Randsborgs værelse på det lille gæstehus.

»Det er jo et helt arkæologisk museum,« siger hun 
muntert, og Inga Merkyte kigger hastigt op fra det 
store potteskår, hun er i gang med at undersøge, for 
at smile og nikke til kvinden.

Når de to arkæologer er i Benin, bor de altid på 
det samme lille hotel. Her kan de være i fred, og her 
kan de omdanne den overdækkede terrasse, der lø-
ber foran værelserne, til arbejdsplads. Dagens lyse-
ste timer bruges i felten, mens de sene eftermiddage 
og aftner går med at registrere, opmåle og tegne de 
utallige fund.

Meget af kassernes indhold er kommet for dagens 
lys ved held eller via hjælp fra lokalbefolkningen – 
men danske arkæologer har også en særlig evne til 
at betragte, drage konklusioner og lægge to og to 
sammen.

»Vi bruger øjnene og ser andre ting – en ændring 
i landskabet kan have enorm betydning, og vi er 
gode til at fortolke hver lille forandring,« siger Inga 
Merkyte.

Rent vand og Gps
Tilbage på den lille, støvede vej, er det ikke til at 
sige, om det er dette særlige blik eller en god por-
tion held, der gør udslaget. Der er endnu langt til 
Bohicon, men Inga Merkyte har alligevel bedt bilen 
stoppe. Efter den nyligt afsluttede regntid er grøfter-
ne langs vejen blevet genopgravet, og det har frilagt 
jordlag, der normalt er skjult – et rent slaraffenland 
for de to arkæologer. Det varer da heller ikke længe, 
inden der er jackpot:

»Klavs, kom her og se!«
Inga Merkyte sidder på hug, og mens den ene 

hånd stadig pudser jord væk, holder hun en lille 
håndfuld glasperler i klare farver frem i den anden. 
Kort efter får de selskab af en halv armring i bronze 
– der er ikke nogen tvivl: De har fundet resterne af 
en ødelagt grav.

Da fundene er sikkert beskyttet i en lille plastic-
pose, hiver Inga Merkyte en GPS frem.

»Vi har to regler hernede,« siger hun med et smil, 
mens hun koncentrerer sig om at indkode fundets 
placering.

»Vi forlader aldrig vores værelse uden en flaske 
vand og en GPS. Hvis vi nu ved et tilfælde skulle 
støde på noget interessant, er det vigtigt, at vi kan 
finde tilbage.«

Set med danske briller kan det virke overvælden-
de, at man ved at undersøge en smule jord finder 
ikke blot bunkevis af potteskår, men til og med en 
grav. Men hvor den danske arkæologi har eksisteret 
i 200 år, og danske arkæologer derfor har haft lige 
så lang tid til at gennemsøge den danske muld, er 
undergrunden i Benin, ligesom i mange andre afri-
kanske lande, så godt som uberørt.

Klavs Randsborg kniber øjnene lidt sammen og 
siger:

»Du har ingen idé om, hvad Afrikas jord gemmer 
på.«

dahomey-rigerne
Dahomey-rigerne strakte sig over en periode på små 
300 år, fra cirka 1650 til 1900. Det var et bureau-
kratisk og militaristisk samfund præget af tradition 
og respekt for autoriteter. Slaveri var en afgørende 
faktor for, at Dahomey-rigerne fungerede, men 
tilnavnet ’Slave-rigerne’ kom først til senere, da 
Dahomey-kongerne fra begyndelsen af 1700-tallet 
begyndte at sælge i hundredtusindvis af afrikanske 
slaver til de hvide.

Kongemagten gik i arv fra far til søn, eller fra bror 
til bror, og i alt sad 13 forskellige konger på tronen. 
Den dag i dag møder du mange i Abomey-området, 
der hævder, at de er prinser og prinsesser. Og de har 
ret – for er du efterkommer af en af kongerne, har 
din familie automatisk kongelig status, også selvom 
magten for længst har bevæget sig videre via andre 
grene.

læs mere

Hjemmeside for museet i Agongointo

http://AGonGointo.woRld-
ARchAeoloGy.et/enG/index.html

Side om forhistorisk arkæologi uden for  

danmarks grænser

http://woRldARchAeoloGy.net/
index.htm

stifindeR 

Inga merkyte bruger GPS’en til at indtaste koordinaterne på en grav, så 

arkæologerne kan finde stedet igen.

pottesKåR 

Potteskårene stammer fra 1700-tallet og har været godt gemt i den 

beninske jord.

hJemmeARBeJde 

Når de ikke er ude i marken, arbejder Inga merkyte og Klavs Randsborg 

i døgndrift hjemme på hotellet med at registrere, måle og bearbejde 

deres fund.

Benin

BENIN

Porto Novo
(hovedstad)Cotonou

Bohicon
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Rygtet om forfatterens død er stærkt overdrevet, for 
forfatterne henter nyt liv i grænselandet mellem fiktion 

og virkelighed. Et fantastisk sted uden for lands lov og ret, 
fortæller Poul Behrendt, nyslået adjungeret professor

Interview
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doBBeltKontRAKt

mange moderne forfat-

tere fører læserne bag 

lyset. de får læseren til 

at hoppe på en kontrakt 

om at de læser om 

virkelige hændelser, og 

så gemmer de til et eller 

andet senere tidspunkt 

den overraskelse, at 

bogen var fiktion. Eller 

omvendt. Litterat Poul 

Behrendt forsker i 

forfatterrollen.
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makker, Thomas Skade-Rasmussen Strø-
bech, uden hans vidende eller forudgående 
accept. 

Strøbech anklagede forfatter og forlag, 
og sagen blev prøvet ved domstolen, men 
han fik ikke medhold. Nu har han skrevet 
til sin bank, at han ikke længere hæfter for 
sin gæld, da han er ophørt med at eksistere 

andet end som Helge Bille Nielsens fiktive 
opfindelse. 

 Poul Behrendt ler længe, da vi taler om 
sagens absurde efterspil, men så siger han: 

»Selvfølgelig går der en grænse et sted, 
som man ikke kan overtræde, hvis ikke efter 
samtykke og fælles overenskomst, og det er 
det, Landsretten har sat fuldstændig over 
styr.«

Poul Behrendt holder tiltrædelsesforelæs-
ningen Hvad er en forfatter på Institut for 
Nordiske Studier og Sprogvidenskab den 
10. februar kl. 14.00.

gbg@adm.ku.dk

foRfAtteRfoRsKninG

Af Gry Bartroff Gaihede

Litteraturforsker Poul Behrendt har opfun-
det begrebet læserkontrakten om den aftale 
læseren indgår med forfatteren, når hun 
træder ind i bogens univers. Bogens genre-
betegnelse stemmer modtageren til bestem-
te oplevelser: Skal man læse om virkelige 
eller fingerede hændelser? 

De seneste tyve år har vores virkeligheds-
opfattelse dog ændret sig så meget, at for-
holdet mellem fiktion og fakta i litteraturen 
er blevet flydende. Vi opfatter virkeligheden 
som utroværdig, og derfor er der opstået en 
ny virkelighedshunger i litteraturen, fortæl-
ler Poul Behrendt, der netop er tiltrådt som 
adjungeret professor på Institut for Nordiske 
Studier og Sprogvidenskab.

Den tid er ovre, hvor kontrakten mellem 
fiktionslitteraturens afsendere og modtagere 
var entydig, og omslagets genredeklaration 
var hundrede procent pålidelig. I dag blan-
des faktiske og fiktive elementer på nye og 
fiffige måder, og vi har oplevet et boom af 
forfattere, der skriver om deres private liv i 
mere eller mindre æstetiseret form. Suzanne 
Brøgger, Knud Romer og senest megastjer-
nen Karl Ove Knausgård er blot nogle af de 
stribevis af forfattere, der skriver såkaldt 
’autofiktion’. 

forfatterbluff
Men durkdrevne forfattere begyndte at 
lege med læserne længe før, vi lærte at sige 
autofiktion, fortæller Poul Behrendt, der har 
forsket i forfatterrollen i årevis og været lek-
tor på KU siden 1980. 

Han var kritiker på Det Fri Aktuelt, da han 
i 1990 skulle anmelde Thorkild Hansens 
nyudkomne dagbøger fra ungdomsårene i 
Paris. De øvrige anmeldere kunne ikke få 
armene ned: Thorkild Hansen havde aldrig 
skrevet bedre end da han var midt i tyverne, 
lød dommen. 

Poul Behrendt var ikke uenig, men der 
var noget, der skurrede: Dagbøgerne var 
skrevet i førdatid. Der var også andet, der 
nagede, så Behrendt gravede i brevudveks-
linger og interviewede de involverede og 
fandt, at masser af detaljer ikke stemte med 
virkeligheden. Det var en moden forfatter, 
der havde skrevet sine ungdomsår frem i 
retrospekt:

»Det var chokerende og utroligt spæn-
dende at se, hvordan Thorkild Hansen fik 
kompetente og højt gagerede kritikere til at 
hoppe på, at bøgerne var autentiske dagbø-
ger, fordi han formåede at komponere sit 
stof på en måde, der skabte en oplevelse af 
nærvær.«

Det var Thorkild Hansens bluff, der fik 
litteraten til at formulere kontraktbegre-
bet. Senere blev begrebet udvidet med en 
potens, og i 2006 udkom Poul Behrendts 
bog Dobbeltkontrakten, der med læsninger 
af blandt andre Suzanne Brøgger, Peter 
Høeg og Claus Beck-Nielsen viste, hvordan 
virkelighed og digtning i samtidslitteraturen 
flettes på måder, der ophæver de vandtætte 
skotter mellem fakta og fiktion.

Poul Behrendt fortæller, at det ikke 
mindst var Peter Høegs stunt med bogen 
De måske egnede, der fik ham på sporet af 
dobbeltkontrakten. Bogen fik et kæmpe 
publikum, og alle troede, at de havde læst et 
forældreløst institutionsbarns erindringer. 
Men to måneder efter udgivelsen sad Peter 
Høeg på bogmessen og fortalte, at han skam 
var vokset op i et trygt, borgerligt hjem, 
hvorefter han vinkede op til to fornøjede æl-
dre mennesker på balkonen – hans forældre. 
Tilhørerne måbede. 

»Der var mange, der følte sig svigtet af 
ham, fordi han havde ført dem bag lyset. 
Måske var det det, der fik Peter Høegs 
forfatterskab til at tippe i offentlighedens 
opfattelse. Der er et element af bedrag i dob-

beltkontrakten, som kan slå voldsomt hårdt 
tilbage på forfatteren,« siger Poul Behrendt. 

Virkeligheden er utroværdig
Hvad er fidusen i, at forfatteren trækker tæp-
pet væk under deres læsere på den måde?

»Det skaber en heftig pirring, og ikke 
mindst en vældig opmærksomhed omkring 

forfatteren,« siger Poul Behrendt, men der 
er også andre grunde, tilføjer han: 

»Vores virkelighedsopfattelse har ændret 
sig. I dag taler vi alle sammen om, at vi 
lever i en social konstruktion. Det er vores 
fundamentale oplevelse, for gang på gang 
viser det sig, at kameraer, spindoktorer og 
massemedier skaber virkeligheden. Hvis ka-
meraet ikke var tændt, ville nyhederne slet 
ikke være der,« siger Poul Behrendt, og når 
virkelighedsopfattelsen ændrer sig, ændrer 
litteraturen sig med den:

»Det bliver sværere og sværere for fiktio-
nen at bryde igennem i det mediebillede 
og få læserinteresse, for der er så meget 
reality overalt i en verden, som vi alligevel 
ikke rigtigt har tiltro til. Vi lever i konstant 
usikkerhed om, hvad der er sket, og hvad 
der er opfundet, så på den måde svarer den 
autofiktive litteratur til vores medie- og vir-
kelighedsopfattelse,« siger Poul Behrendt. 

porøs litteratur
En forfatter, der er brudt igennem med 
et brag, er det norske fænomen Karl Ove 
Knausgård, der med seksbinds føljetonen 
om sit liv, Min kamp, har skrevet en komplet 
samtidshistorie. 

»I mammutværket Min kamp bruger 
Knausgård sig selv som ubegrænset, absolut 
kildeadgang, og med sin metode har han 
holdt store dele af Skandinavien i en skrue-
stik,« siger Poul Behrendt.

 »Han har teknik, mulighed og evne til 
at skabe nærvær i forhold til læseren og 
afstand i forhold til sig selv, som ingen, der 
nogensinde har skrevet om sig selv i første 
person, har kunnet. En meget stor del af den 
umiddelbare opmærksomhed er knyttet til, 
at bøgerne handler om noget, der både fore-
går i og udenfor romanen, og som strømmer 
frem og tilbage.« 

Knausgårds krav til sig selv og forvent-
ninger til, hvad en roman skal kunne, er 
kolossale, siger Poul Behrendt. En forfatter 
skal røre ved mennesker og få dem til at æn-
dre virkelighedsopfattelse. Han opfører sig 
anderledes end andre forfattere, fx når han 
bliver interviewet:

»På Det Kongelige Bibliotek var der en 
tilhører, der spurgte Knausgård, hvor me-
get hans mor egentlig vidste om, hvordan 
faren behandlede børnene. Han kunne have 
svaret: ’Læs min bog, det her er jo ikke en 

brevkasse’, men det gjorde han ikke. Han 
svarede på spørgsmålet, som om der ikke 
er nogen forskel på bog og virkelighed. Han 
har besluttet sig for at åbne fuldstændig – 
det hele kan gennemstrømmes af, hvad det 
skal være.« 

Hvordan skal man læse Knausgård – der 
står roman på omslaget?

»I Norge, hvor man kender alle steder og 
navne, er det umuligt at læse Min kamp 
som fiktion. Men det er klart, at jo længere 
man rykker væk i verden og efterhånden 
som tiden går, vil oplevelsen svækkes. De 
elektriske stød, man får som læser, fordi 
man ved, at hændelserne er virkelige, vil 
falme, når afstandene øges. Så ingen ved, 
om værket vil overleve på samme måde 
som Marcel Prousts På sporet af den tabte 
tid,« siger Poul Behrendt og tilføjer, at det 
her i Danmark er muligt at læse romanen 
som fiktion:

»Politikens Marie Tetzlaff har skrevet 
fremragende sekshjertede anmeldelser af 
de bind, der er udkommet på dansk. Hun 
valgte eksplicit at læse romanerne som 
fiktion uden hensyntagen til, at Knausgård 
er Knausgård og Knausgårds kone er Knaus-
gårds kone. Hun anmeldte bøgerne udeluk-
kende på deres manifeste betingelser,« siger 
Poul Behrendt. 

privatliv, go home
Hvad blev der af det litterære dogme om, at 
man aldrig må tage af hovedstolen?

»Det var Martin A. Hansens faste over-
bevisning: Forfattere må ikke tære på den 
grundkapital, der ligger i deres barndom. 
Hvis man rører ved marven af sit væsen, så 
dør man,« forklarer Poul Behrendt. Nu er 
det dogmet, der er dødt. Da Christina Hes-
selholt gav en autofiktiv roman titlen Hoved-
stolen, fik det en stor, fed finger.

»Hovedstolen er nu tværtimod blevet den 
store bankboks for de sidste tyve års lit-
teratur. Men hovedstolen har jo reelt ikke 
eksisteret i flere generationer, for ingen har 
en hovedstol i dag – alle er dybt forgældede. 
Allerede psykoanalysen offentliggjorde 
folks hovedstole for hundrede år siden, hvor 
Freud skrev den ene type patienthistorie 
efter den anden ud fra klienternes hoved-
stol. Det er en voldsom forandring i det 20. 
århundrede: Privatliv, go home!« siger Poul 
Behrendt.

Man skal ikke omgås forfattere, hvis 
man er bange for at finde sig selv i deres 
bøger, siger Suzanne Brøgger. Den danske 
forfatter, der har nallerne længst nede i 
andres kapital, er ham, der engang hed 
Claus Beck-Nielsen, nu Helge Bille Nielsen. 
I hans roman Suverænen afsløres højst per-
sonfølsomme oplysninger om en tidligere 

”Der er så meget reality overalt i en verden, 
som vi alligevel ikke rigtigt har tiltro til.  
Vi lever i konstant usikkerhed om, hvad der 
er sket, og hvad der er opfundet, så på den 
måde svarer den autofiktive litteratur til 
vores medie- og virkelighedsopfattelse”

FAKTA
poUl BehRendt

Født 1944

mag.art. 1972

Lektor ved Institut for Nordisk Filologi  

1980-2011 

Redaktør af tidsskriftet Kritik 1977-1987

Kritiker ved det Fri Aktuelt 1989-1991

Kritiker ved Weekendavisen 1991-2001

Bøger

Bissen og dullen (1984)

djævlepagten (1995)

dobbeltkontrakten (2006)

den hemmelige note (2007)

Adjungeret professor ved Institut for Nordi-

ske Studier og Sprogvidenskab 2012-2016 

med forskningsfelt i forholdet mellem fiktion 

og reference i nyere nordisk litteratur.
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KUMMENTAr

Af prorektor thomas 

Bjørnholm

”De tilstræber 
sågar, at selv 
nobelpristagere 
underviser 
førsteårs-
studerende”

Understøttelsesfonden for enker 
og børn af præster i folkekirken

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

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

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

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

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

1165 København K, tlf. 3347 6500. 
 

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

i betragtning. 
 

Ansøgningsfrist: 2 . marts 20126

, ,

Understøttelsesfonden for enker og 
børn af lærere 

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

som kan søges af:

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

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

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

1165 København K, tlf. 3347 6500. 
 

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

i betragtning. 
 

Ansøgningsfrist: 2 . marts 20126

, ,

hvad kan vi  
lære af Berkeley?
Universitetsledelsen har været på studietur i Californien. 
med hjem er et katalog af gode ideer til hvordan 
Københavns Universitet kan blive endnu bedre.

HVOR MANGE STUDERENDE skal der til 
at skifte en pære på Berkeley-universitetet? 
76. Én til at skifte pæren. 50 til at demon-
strere for pærens ret til ikke at blive skiftet. 
Og 25 til at holde en mod-demonstration. 
Helt fremmed er denne rebelske ånd nok 
ikke her på KU. 

Der er også andre ligheder mellem Berke-
ley og KU. Det er også et offentligt universi-
tet – selv om bidraget fra staten Californien 
er kraftigt på retur i krisen, og de henter 
det tabte ved blandt andet at skrue op for 
studieafgifterne. Vi har nogenlunde samme 
budget, antal ansatte og studerende. Og de 
har også stor faglig spændvidde: Fra Bio-
physics til Buddhist Studies. En forskel er 
dog, at de har ingeniører, mens vi har læger. 
Med andre ord er en sammenligning af de to 
universiteter ikke helt skæv. 

HVIS MAN KASTER et blik på rankinglis-
terne, er der så en verden til forskel på de 
to. Man skal ikke ophøje rankings til sand-
heden. Men man fristes til at stille spørgs-
målet: Når vi i udgangspunktet er ret ens, 
hvordan kan det mon være, at Berkeley er så 
meget bedre placeret? Med det spørgsmål 

i lommen tog jeg på studietur til Berkeley 
efter nytår – sammen med blandt andre uni-
versitetsdirektør Jørgen Honoré. Vi mødte 
en håndfuld universitetsledere og forskere. 
Og deres samstemmende svar på vores 
spørgsmål var: Vi har de bedste forskere og 
studerende i verden. 

Det kan de sagtens sige, al den stund Ber-
keley kan fiske forskere og studerende fra 
et helt ocean af talenter, mens KU har været 
domineret af de indre danske farvande. 
Samtidig er Berkeley begunstiget af, at en-
gelsk er vor tids verdenssprog. Ikke desto 
mindre fik vi mange brugbare idéer med 
hjem i bagagen. Lad mig nævne tre.

ANSÆT DE BEDSTE forskere, lyder den 
første ide. Her er Tenure Track-systemet det 
store dyr i åbenbaringen. Forskerne ansæt-
tes ikke i en fast stilling til at begynde med. 
Men de kommer ind på et spor, hvor de med 
jævne mellemrum bliver evalueret af fag-
fæller. Først efter nogle år bliver de tilbudt 
fastansættelse (tenure), såfremt fagfællerne 
vurderer, at de har levet op til de faglige for-
ventninger. En klar fordel ved dette system 
er, at det er kendt i hele verden. Hvis vi 

indførte det på KU, ville det være lettere at 
forstå for en international forsker, hvilken 
’pakke’ vi kan tilbyde. Og dermed kunne 
vi konkurrere direkte med Berkeley og et 
væld af andre universiteter om talentrekrut-
tering.

STYRK DEN GODE undervisning, er den 
anden ide. Man skal ikke læse mange 
avisartikler og rapporter før man erfarer, 
at god (og nok) undervisning er et vigtigt 
trækplaster for et universitet. Ganske tan-
kevækkende er det derfor, at forskernes 
meritter som undervisere er et fuldgyldigt 
kriterium for at opnå tenure på Berkeley. 
Måske er der også en kulturforskel. På Ber-
keley sætter alle forskere en ære i at være 
gode formidlere. De tilstræber sågar, at 
selv nobelpristagere underviser førsteårs-
studerende. Og i en undersøgelse fra 2010 
var mødet med dygtige studerende den 
allervigtigste faktor i forskernes jobtilfreds-
hed på Berkeley. Det kunne vi godt lære 
noget af på KU. 

BRYD UD AF ELFENBENSTÅRNET, er 
tredje ide. Et slående træk ved Berkeley 
er ikke kun den politiske rebelskhed, 
men også et samfundssind. Forskere og 
studerende er ofte engagerede i at finde 
løsninger på samfundsudfordringer – hvad 
enten det drejer sig om energiforsyning 
eller sikkerhedspolitik. I dette tankesæt er 
der ikke nogen modsætning mellem grund-
forskning og anvendt forskning. Det er kun 
fremragende forskning, som ofte kan skabe 
værdi i virksomheder og for samfundet. Jeg 
tror, at vi på KU kan blive endnu bedre til 
at tænke i helheder og bruge vores viden 
til gavn for både samfundsliv og erhvervs-
liv. Vel at mærke uden at den akademiske 
tradition bliver kompromitteret. Berkeley 
viser vejen. 
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hvad hedder 
fuldtidsstudie på kinesisk?
Universitetsledelsen vil indføre sprogkurser for studerende. 
Problemet er bare, at sprogkurserne skal tages samtidig med, at man 
læser fuld tid på sin hoveduddannelse.

DET ER IKKE NYT, at der er en verden om-
kring os. Både uddannelsesminister Morten 
Østergaard og hans forgængere på posten 
talte om behovet for internationalt orien-
terede studerende. Senest da Østergaard 
i januar proklamerede, at alle studerende 
skulle på udlandsophold som en del af de-
res uddannelse.

Den tidligere minister Charlotte Sahl-
Madsen ønskede, at universiteterne tog et 
større ansvar for, at de studerende lærte 
fremmede sprog. Derfor gør ledelsen på KU 
sig i disse dage mange tanker om, hvorvidt 
og hvordan universitetet kan sikre, at vi bli-
ver mere internationalt orienterede.  

FOR NYLIGT HAR REKTOR Ralf Hemming-
sen foreslået, at vi studerende kan supplere 
vores hoveduddannelse med kompetencer 
i et tredje sprog, så man oveni sin veteri-
nærmedicin- eller økonomiuddannelse kan 
tage nogle ECTS-point i fx kinesisk, portu-
gisisk eller arabisk. Der er mange fordele 
ved at tilbyde studerende kompetencer i 
fremmedsprog på universiteterne. 

At kunne holde et tredjesprog fra gymna-
siet ved lige – eller lære et nyt – kan være 

vældig brugbart undervejs i studierne, eller 
når man som færdig kandidat skal søge et 
job. Ligesom Erasmus-ordningen sikrer, 
at man kan få et sprogligt brush-up inden 
man tager på udveksling. Rektor foreslår, 
at sprogundervisningen skal ligge samtidig 
med den almindelige undervisning: Ved 
siden af de halvårlige 30 point på hovedud-
dannelsen skal man altså kunne tage ekstra 
ECTS-point i et sprogfag. Med andre ord 
kan man få lov til at udvide sin uddannelse 
med ekstra point, hvis man altså stadig gen-
nemfører sin uddannelse på normeret tid.

DET ER NØDVENDIGT, at vi åbner univer-
sitetet mod verden, og at vi studerende får 
mulighed for at komme ud i den, tale frem-
mede sprog og være en del af andre univer-
sitetsmiljøer – og arbejdspladser, når vi når 
så langt. Men det er uambitiøst at tro, at 
en sprogkompetenceordning, hvor kun de 
studerende, der har ressourcer til at tage 
point ved siden af et normeret studie, eller 
der har mulighed for det, fordi deres studie 
i forvejen har for lidt undervisning, kom-
mer til at skabe bedre sprogkompetencer 
for den største andel af studerende.  

DER ER INGEN, der siger, at det er umuligt 
for nogle studerende at tage lidt mere end 
30 point per halvår. Problemet er bare, at 
pointsystemet bygger på tanken om, at 60 
ECTS-point svarer til ét studenterårsværk, 
altså et års fuldtidsarbejde som studerende. 
Hvis universitetet begynder at forvente, at 
almindelige studerende kan tage flere point 
end normeret, så har vi bevæget os ud på et 
skråplan, hvor vi både sætter de studerende 
under alvorligt pres – og i praksis udhuler 
ECTS-systemet.

HVIS MAN SKAL kunne tage ekstra point i 
sprogfag, må man derfor også have lov til at 
udvide sin studietid. Bruger du 30 point og 
en masse tid på at lære kinesisk ved siden 
af din kemiuddannelse, bør du også have 
ret til at forlænge studierne med et halvt år. 
Under alle omstændigheder må tilegnelsen 
af flere sprogkompetencer ikke ske igennem 
en udhuling af vores hoveduddannelser el-
ler ECTS-systemet.

Af formand Bjarke lindemann 

Jepsen og næstformand maria 

toft, Studenterrådet ved KU
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KAlENdEr
Jazz med magnus hjort og mads Vinding
SEmESTERSTARTKONCERT – To fejrede musikere, magnus 

Hjort på piano og mads Vinding på bas spiller kirken op

tid: 7/2 kl. 19.30

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

Arr.: studenterpraesterne.ku.dk

poetisk teologi i salmernes Bog og hos 
Grundtvig
mødE – med oplæg af lektor, ph.d. Søren Holst og 

ph.d.-stipendiat, cand.theol. Therese Bering Solten

tid: 7/2 kl. 19.30

Sted: Kældercafeen, det Teologiske Fakultet, Købmagergade 

44, over gården. Entré 25 kr. 

Arr.: teol.ku.dk 

the early arthropod fauna from sirius 
passet 
FOREdRAG – Af postdoc martin Stein, SNm

tid: 9/2 kl. 19.30

Sted: August Krogh Bygningen, Aud. 1

Arr.: www.snm.ku.dk/dnf

hvad er en forfatter
TILTRÆdELSESFORELÆSNING - Poul Behrendt er fratrådt sit 

lektorat og tiltrådt som adjungeret professor med forsk-

ningsfelt i forholdet mellem fiktion og reference i nyere 

dansk litteratur

tid: 10/2 kl. 14.00

Sted: KUA, Njalsgade 120, lok. 22.0.11 

Arr.: inss.ku.dk

hjælp mig herre: Bøn gennem 1000 år - 
en bog bliver til
FROKOSTmødE - Prof. em. Brian mcGuire følger i sin seneste 

bog bønnens tradition fra Augustin til den sene middelalder 

tid: 13/2 kl.  12 - ca. 13.15 

Sted: KUA, Saxo, lokale 9.3.14 

Arr.: middelalderstudier.ku.dk/frokostmoeder

Kan man lave eksperimenter i samfunds-
videnskaberne?
FOREdRAG – Af jan Faye, Institut for medier, Erkendelse og 

Formidling

tid: 14/2 kl. 15.15 – 17.00

Sted: CSS, østerfarimagsgade 5, lok. 7.0.34

Arr.: samfil.dk.

ædegilde før fastelavn
FEST - Tilmelding er nødvendig, www.facebook.com/smikbh 

eller lotz@adm.ku.dk inden 15/2. 

tid: 17/2 kl. ca. 13.30

Sted: St. Kannikestræde 8, 1.

Arr.: studenterpraesterne.ku.dk

Fredagsfrokosten bliver et ædegilde, og der vil bl.a. være 

flæsk, bollemælk, king cake og strutter - og chokoladefontæ-

ne med frugt. Ved at spise grundigt igennem vil vi både und-

gå rygsmerter i det kommende år og blive klar til at faste 

frem til påske. Prisen er 20 kr. for frokost, øl koster 5. Adgang 

til chokoladefontænen er gratis, hvis du er udklædt eller iført 

maske. Ellers koster den 20.

dIvErsE
fonde oG leGAteR

the scandinavia-Japan sasakawa 
foundation
Fonden indkalder ansøgninger til sin årlige uddeling. 

Fonden har til formål at fremme udveksling imellem ja-

pan og de nordiske lande, og der kan søges økonomisk 

støtte til forskning, udvikling, uddannelse og undervis-

ning inden for medicin, de humanistiske og sociale vi-

denskaber, naturvidenskaber, de tekniske videnskaber 

og kultur.

På www.sjsf.se findes detaljeret vejledning og obligato-

risk ansøgningsskema.

Scandinavia-japan Sasakawa Foundation, dansk afde-

ling, Copenhagen Business School, Asia Research Cen-

tre, Porcelænshaven 24B, 2000 Frederiksberg 

Ansøgningsfrist: 15. februar 2012.

landsdommer V. Gieses legat 2012
der indkaldes ansøgninger til årets uddeling af Lands-

dommer V. Gieses Legat. Ifølge fundatsen kan der ydes 

tilskud til udgivelse i værdigt udstyr af historiske, littera-

turhistoriske, kunsthistoriske, sproghistoriske, geologi-

ske, geografiske og arkæologiske værker. Værkernes for-

fattere skal være danske, og udgivelsen skal finde sted i 

danmark.

Ansøgningen bør indeholde 1) oplysninger om arbejdets 

indhold, 2) oplysninger om dets typografiske udstyr, 3) 

detaljeret budget over fremstillingsomkostningerne og 

4) oplysninger om evt. søgt eller opnået støtte til sam-

me formål fra anden side.

Ansøgning sendes til Landsdommer V. Gieses Legat, c/o 

Birgit Hüttmann, SAXO-instituttet Njalsgade 80, 2300 

København S. der benyttes ikke ansøgningsskema. An-

søgninger kan indsendes enten per brev eller elektronisk 

til bhu@hum.ku.dk.

Yderligere oplysninger: Birgit Hüttmann, bhu@hum.ku.

dk, tlf. 3532 8139. 

Ansøgningsfrist: 1. marts 2012 Ansøgninger modtaget 

senere vil ikke blive taget i betragtning.

BoliG UdleJes

one bedroom flat for rent to foreign 
phd or postdoc
Light one bedroom flat centrally located in Copenhagen 

for rent from 1st of march 2012 for until 2 1/2 year. Clo-

se to public transport and the University. Fully furnished 

with all appliances. Balcony and elevator. 3 months de-

posit. Rent 9.000 kr. per month plus consumption. 

Contact: Nikolaj Bjørn Hansen, e-mail: ras@freelance-

journalisten.dk.

Klima, natursyn og kristendom
FOREdRAG OG TEmAGUdSTjENESTE – Ved Ole jensen, dr.

theol.

tid: 22/2 kl. 19

Sted: Simeons kirke, Sjællandsgade 12

Arr.: studenterpraesterne.ku.dk

molekyler og moafugle 
FOREdRAG – dna-analyser af New Zealands uddøde kæmper 

af postdoc morten Allentoft, SNm 

tid: 23/2 kl. 19.30

Sted: August Krogh Bygningen, Aud. 1

Arr.: www.snm.ku.dk/dnf

det sagde hun også i 1700-tallet!
HERTOFT-EFTERmIddAG – Historiker Thomas Oldrup holder 

foredrag om oplysningstidens seksualkultur

tid: 23/2 kl. 16.00-18.00

Sted: Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpe-

strengs Vej, opg. 61a

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

I 1700-tallet handlede det seksuelle ideal om, at manden kur-

tiserede kvinden. det var en af grundene til det kuriøse fæno-

men, at elskende par ofte havde sex mange gange i træk. dét 

og andre iagttagelser vil Thomas Oldrup kaste lys på i sit op-

læg. Hvorfor var onani så ugleset? Hvornår erstattede den 

kærlighedsfulde romantik den frie pragmatik? Og fandtes der 

virkelig sexlegetøj i 1700- tallet? Foredraget krydres med 

glimt fra Federico Fellinis berømte Casanova-film fra 1976.

lyrikaften med fire digtere
dIGTOPLÆSNING - med dikte Grønvold, Kim Stig Andersen, 

Kenneth Krabat og Irmelin H.C. Prehn

tid: 28/2 kl. 19.00

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

Arr.: studenterpraesterne.ku.dk

experimental economics 
FOREdRAG – Af jean-Robert Tyran

tid: 29/2 kl. 15.15 – 17.00

Sted: CSS, østerfarimagsgade 5, lok. 7.0.34

Arr.: samfil.dk

eudiometrien, at prøve luftens Renhed  
og sundhed 
FOREdRAG - Omkring Erik Viborgs besvarelse af en prisopgave 

i 1782. Af Sven Erik Hansen, overlæge emeritus

tid: 29/2 kl. 19.30 

Sted: Auditoriet i medicinsk museion, Bredgade 62

Arr.: dansk medicinsk-historisk Selskab 

Religion, magt og kommunikation -  
foucault og habermas i debat
FOREdRAG – Af lektor, dr.theol., Lars Albinus, AAU

tid: 6/3 kl. 19.30

Sted: Kældercafeen, det Teologiske Fakultet, Købmagergade 

44, over gården. Entré 25 kr. 

Arr.: teol.ku.dk 
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NAvNE
on UniVeRsitypost.dK

1/3 of full degree students 
homeless on arrival
New study now shows the raw truth in 

numbers: Full degree students have a hard 

time finding housing, and even friends in 

Copenhagen Full coverage on the housing 

difficulties of international exchange- and 

full degree students on UniversityPost.dk.

 

Universities struggle 
in brain game
New research looks closely at danish uni-

versities’ policies to get more students from 

abroad.

library helpless after 
mystery theft 
Laptops and mobiles are being whisked 

away behind students’ backs. The social 

sciences library resorts to extra security, as a 

yet unidentified robber is still on the loose.

comment: switching 
over to english
danes switching over from danish to English 

is at first a relief, but once you’ve learned the 

language a bit and want to practice, it gets 

annoying, writes Kelly draper. Agree? Read 

more about Kelly’s language experiences in 

denmark on Universitypost.dk.

war of the wardrobes
dive into gigabytes of fashion face-offs in 

Universitypost.dk’s wardrobe archive. This 

time new international students are our 

troops, defending Copenhagen’s honour 

against a fierce US challenge. Vote for your 

favourite fashionistas online.

University post now only online
The English-language media of the Univer-

sity of Copenhagen has always had most 

of its content online. Now we step out of 

the danish printed newspaper completely. 

make sure you are tuned into our content via 

newsletter, Facebook and Twitter.

Read the full articles, comments, 

and the responses to them on

UniVeRsitypost.dK

Scan the QR code below with your 

smartphone and stay tuned on our site.

penge til unge håbefulde 
specialestuderende
17 studerende fra det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 
har fået Novo-legater, der freder deres specialeprocesser

Kvinder gør en 
forskel i forskning
Tre powerkvinder modtager legatet for Women in Science, 
to af dem er fra Københavns Universitet.

»Vi skal forstå at dyrke den store danske 

forsker-talentmasse samtidig med, at 

det kan inspirere flere unge til at interes-

sere sig for naturvidenskab,« har uddan-

nelsesminister morten østergaard sagt.

Og det er netop, hvad der skete, da 

Novo Nordisk og Novozymes i januar 

uddelte 43 Novo Scholarship-legater til 

unge talentfulde studerende inden for 

de bioteknologiske og farmaceutiske 

videnskaber.

Blandt de unge talenter er de 17 fra det 

Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på 

Københavns Universitet. Alle modtog et 

større beløb, der varierede indtil 84.000 

kr. fra Novo Nordisk og Novozymes.

Pengene betyder, at de studerende kan 

supplere deres SU med ekstra finansielle 

midler, så de ikke behøver at arbejde ved 

siden af studiet, mens de laver deres 

speciale.

mange heldige navne

Hans müller Pedersen, vicedirektør i 

Styrelsen for Forskning og Innovation 

under ministeriet for Forskning, In-

novation og Videregående Uddannelser, 

uddelte legaterne til de unge håbefulde 

studerende ved et arrangement hos 

Novo Nordisk og Novozymes.

de 17 studerende fra det Natur- og 

Biovidenskabelige Fakultet, som har 

modtaget legatet til arbejdet med deres 

specialer, er:

Søs Grønbæk mathiassen, molekylær 

biomedicin; Linea Busch, molekylær 

biomedicin; Saskia Hoffmann, Biokemi; 

morten dall, Biologi; Christian Ammitz-

bøll juul, Biologi; Christian Veje Lund-

gaard, Nanoscience; marijonas Tutkus, 

Fysik; Katrine Seide Pedersen, molekylær 

biomedicin; Stine Kjær morthorst, Bio-

logi; daniel Vik, Biokemi; Henriette Lyng 

Røder, Biologi; Carsten P.S. Nielsen, Bio-

kemi; Anne Poder Andersen, molekylær 

biomedicin; Emil Peter T. Hertz, moleky-

lær biomedicin; mathilde B.H. Thomsen, 

Biologi-bioteknologi; Lene Irene Olsen, 

Biologi-bioteknologi; mari Lilith Rasmus-

sen, Biologi-bioteknologi. 

Tre dygtige forskere har modtaget 

legatet for Women in Science: marité 

Cardenas Gomez, Kemisk Institut og 

Nano-Science Center på Københavns 

Universitet, Karin margarita Frei fra 

Center for Tekstilforskning, Københavns 

Universitet samt Brigitte Städler fra 

iNANO på Aarhus Universitet.

Ligestillingsminister manu Sareen 

har netop uddelt prisen For Women in 

Science til de tre unge forskere: 

»jeg er glad for at få lov til at være med 

til at sætte fokus på vores dygtige, 

kvindelige forskere inden for naturvi-

denskab. der er brug for, at vi får de gode 

rollemodeller frem i lyset. Vi skal sikre os, 

at piger, der har interesse for naturviden-

skab, kan se, at det er en mulig vej for 

dem at gå.«

Kirsten Hastrup, professor i antropologi 

ved Københavns Universitet og præsi-

dent for det Kgl. danske Videnskabernes 

Selskab, er enig: 

»Kvinder er gode til forskning, og de bi-

drager med andre værdier end mænd. Så 

en ligelig fordeling af mænd og kvinder i 

et team er med til at skabe resultater. Vi 

ser også ofte kvindelige forskere vælge 

andre forskningsområder end deres 

mandlige kolleger. derfor skal vi have 

flere kvinder i forskning.«

ligestilling i fokus

Bedømmelsesudvalget, som har vur-

deret den videnskabelige kvalitet i de 

indstillede projekter, rummer repræ-

sentanter fra det Kongelige danske 

Videnskabernes Selskab, den danske 

UNESCO-nationalkommission og L’Oréal 

danmark.

Formålet med prisen er at skabe rol-

lemodeller og tiltrække flere kvinder til 

især de naturvidenskabelige fag – blandt 

andet ved at sætte fokus på, at kvinder 

i forskning kan opnå aldeles excellente 

resultater og samtidig have et familieliv. 

Kvinder er nemlig stærkt underrepræ-

senterede, når det gælder de højeste 

stillinger på de danske universiteter. 

Selv om kvinder i dag har næsten halvde-

len af ph.d.-pladserne, er kun én ud af ti 

professorer i danmark en kvinde. mest 

skævt ser det ud inden for teknisk viden-

skab og naturvidenskab, hvor kvinderne 

blot er repræsenterede med henholdsvis 

otte og ti procent. 

Fra venstre ses Karin margarita Frei, 

Center for Tekstilforskning, KU; Brigitte 

Städler, iNANO, AAU; marité Cardenas 

Gomez, Kemisk Institut, KU.
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Dansens time
Rengøringsdamerne gør mere end at rydde op 
efter os. To gange om ugen mødes de for at svinge 
hofterne i kælderen på City Campus

fitness

Af Polina Chebotareva

Humøret er højt, da vi går ned i kælderen på City Cam-
pus. Vi har fået lov til at følge med rengøringsmedarbej-
derne til ’Dansens time’. Hver tirsdag og torsdag mødes 
de efter arbejde i kældrene for at danse sammen i én 
time. 

Kanwal Preet er initiativtageren bag denne ugentlige 
dans. Det startede før jul sidste år efter udgivelsen af en 
rapport om helbredsproblemer udarbejdet af Det Na-
tionale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Rapportens 
resultater er foruroligende – hver fjerde rengøringsassi-
stent vurderer selv sit helbred til at være for dårligt til at 
kunne arbejde om to år.

»Det er et bekymrende højt niveau i forhold til ar-
bejdsstyrken i det hele taget. Man kan sammenligne det 
med andre undersøgelser, der viser, at det kun er 17 
procent, der har reduceret helbred i den øvrige danske 
arbejdsbefolkning,« forklarer ph.d.-studerende Marie 
Birk Jørgensen, som har været med til at udføre under-
søgelsen, til fagbladet 3F.

fitness-kur
Undersøgelsen viste derudover, at hele 43 procent af 
rengøringsmedarbejdere mener, at deres helbred er ble-
vet ringere på grund af jobbet.

Fitness på arbejdet kan ændre på dette. En anden 
undersøgelse lavet af Det National Forskningscenter 
for Arbejdsmiljø viser, at rengøringsassistenter, som fik 
træning tre gange om ugen i 20 minutter, fik 20 procent 

mere muskelstyrke og 16 procent bedre koordination 
sammenlignet med situationen ved starten af studiet. 
Denne fysiske forbedring vil på sigt betyde mindre ned-
slidning på jobbet og større arbejdstilfredshed. 
Kanwal Preet bakker dette op: »Motion er vigtigt for os, 
og det er sjovt at danse!«

et godt fællesskab
Den ugentlige dans er også gavnlig for rengøringsassi-
stenternes fællesskab. Arbejdspladsen bliver mere livlig, 
og der er mulighed for at møde nye venner. 

»Vi har ikke tid til at møde vores kolleger, mens vi er 
på arbejde. Derfor er det så vigtigt at mødes til en times 
dans – det giver os god mulighed for at snakke sammen, 
møde nye venner og hygge,« forklarer Kanwal Preet.

Et godt fællesskab er vigtigt, da en undersøgelse fra 
3F viser, at rengøringsassistenter er en af de faggrupper, 
der er mindst tilfredse med deres arbejde.

et syn for guder
Københavns Universitet støtter initiativet. Det betyder, 
at rengøringsassistenterne gratis kan benytte kælderen 
på City Campus til træning.

Atmosfæren under dansens time er afslappet. Humø-
ret holdes højt af den evig energiske Kanwal Preet, der 
fungerer som holdets ’danselærer’. Kanwal studerede 
idræt i Indien, før hun kom til Danmark. 

Da vi gør os klar til at forlade dansescenen, er rummet 
fyldt med smil og sved. En af damerne joker, mens hun 
tager en fortjent vandpause: 

»Vi er et syn for guderne.«


