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øl og universitetsgrader 
går hånd i hånd
Det er ikke kun de danske teenagere, der ligger i sprit hver weekend. 60 
procent af studerende på de videregående uddannelser drikker jævnligt 
mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og de studerende på de lange 
videregående uddannelser har førertrøjen i højt alkoholindtag

unge Og alKOhOl
Af Tania Maria Johannesen

Det er fredag, og den sidste spørgetime før 
læseferien er netop overstået for de stude-
rende på 2. semester på Filosofi. Nu sidder 
en håndfuld af dem under frugttræerne i en 
af gårdhaverne på gamle KUA, lytter til mu-
sik og får sig en øl. 

Sandsynligvis får de mere end én. I hvert 
fald hvis de følger statistikken, der siger, at 
mere end 60 procent af de 16-24-årige un-
der uddannelse jævnligt drikker mere end 
fem genstande ved samme lejlighed. 

Det tal undrer ikke 22-årige Ida Pii Niel-
sen – en af de studerende ved bordet. Hun 
vurderer, at hun cirka en gang om ugen 
drikker otte-ni genstande på en aften, og 
det mønster genkender hun hos sine med-
studerende:

»Vi har en ret velfungerende fredagsbar. 
Det er normalt festligt, og jeg tror de fleste 
får drukket rimelig meget. Men jeg tror 
også, det handler om, hvordan man går ind 
til sit studie. Jeg er for eksempel med i både 
festudvalg og fredagsbar, og så ved man 
godt, at man er sammen med nogle, der kan 

lide at feste, og hvor det forventes, at man 
drikker,« fortæller hun.

Tallet undrer heller ikke Rasmus Ruhnau 
og Kristian Meyer, der begge læser økonomi 
på andet semester på Københavns Univer-
sitet. De ligger denne eftermiddag under et 
skyggefuldt træ i Kongens Have og skyller 
eksamenspensummet ned med en sixpack 
pilsnere. 

»Ja, det er et generelt mønster, at vi drik-
ker mere end fem genstande til studiets 
sociale arrangementer. I fredagsbaren bliver 
det ofte til fem-seks øl. Man får noget ekstra 
ud af uddannelsen, fordi man får talt sam-
men med andre om noget fagligt, og så er øl 
bare godt til hyggeligt samvær. I fredagsba-
ren bliver det aldrig fuldstændig vildt. Kun 
når vi går videre i byen, kommer den let 
over ti genstande,« fortæller de to økonomi-
studerende.  

 I følge Jakob Demant, der forsker i Unge 
og Alkohol ved Center for Rusmidddel-
forskning på Aarhus Universitet, er det høje 
alkoholindtag ikke begrænset til særlige 
grupper.

»Det er et massefænomen. Man kan ikke 
tale om, at det er unge med en særlig social 

baggrund eller en særlig profil. Det er de 
mange unge, og der er ikke en social slag-
side. Faktisk er unge mellem 17 og 19, der 
er gået i gang med en lang videregående ud-
dannelse, nogen af dem, der drikker mest,« 
fortæller han.

Kontroltab med høj status
Gennem mange år har de helt unge i grund-
skolen og på ungdomsuddannelser fyldt 
mest i både medier og forskningens fokus på 
unge og alkohol. Men i 2010 foretog Sund-
hedsstyrelsen en kortlægning af danskernes 
sundhedsprofil generelt, og den viser, at det 
høje alkoholindtag fortsætter, når de unge 
starter på videregående uddannelse. 

»Vi har en beruselseskultur I Danmark. 
Det betyder, at vi er langt mere villige til at 
eksperimentere med den oplevelse af tab af 
kontrol, som alkohol giver. Man er ikke ban-
ge for at prøve det at på sin krop, og man 
drikker for at blive fuld,« forklarer Jakob 
Demant om det generelt høje alkoholindtag 
blandt unge i Danmark.

Og med en universitetsgrad i bagagen, 
hører man statistisk set til blandt dem, 
der drikker mest. Næsten halvdelen af de 
16-24-årige kvinder med en lang videregå-
ende uddannelse drikker mere end de syv 
genstande om ugen, Sundhedsstyrelsen 
anbefaler som maksimal grænse for kvinder. 
Grænsen for mænd ligger på 14 genstande 
per uge, og den overskrider 36 procent af 
mændene i samme aldersgruppe.

»Tallene afspejler, at det i den danske 
ungdomskultur ikke er afvigende at drikke 

sig fuld. Det er tværtimod forbundet med 
en forestilling om normalitet, så selv velud-
dannede kaster sig ud i det drikkemønster, 
hvor man drikker meget på en gang, hvilket 
uden tvivl er det allermest skadelige drik-
kemønster,« forklarer specialkonsulent i 
Sundhedsstyrelsen Kit Broholm, der også 
gerne vil give et bud på, hvorfor især velud-
dannede drikker både ofte og meget. 

»Igen kan man pege på, at et drikkemøn-
ster med vin til hverdag og til maden ikke 
har været afvigende, men har haft status, i 
og med at det har været de veluddannede, 
der har ført an i at integrere alkohol ved 
alle mulige sociale lejligheder. Oprindeligt 
hænger det nok sammen med, at det er den 
gruppe, der har haft råd til det.« 

druk på hjernen
Hos Ida Pii Møller og de øvrige filosofistu-
derende er der en vis usikkerhed om, hvad 
sundhedsstyrelsens anbefalinger om alko-
hol egentlig er.

»Er det ikke noget med 14 for kvinder og 
21 for mænd,« lyder hendes noget usikre 
bud.

Drikker man dette antal genstande, er 
man ifølge Sundhedsstyrelsen i højrisiko-
gruppen, hvilket vil sige, at risikoen for en 
række sygdomme øges betragteligt. Men al-
lerede ved henholdsvis syv og 14 genstande 
om ugen er man i lavrisikogruppen.

»Det er aldrig risikofrit at drikke alkohol. 
Der er fx ikke en nedre grænse for alko-
holforbrug, under hvilken alkohol ikke er 
kræftfremkaldende, og selvom man drikker 
sig fuld en gang om året, kan man risikere 
at komme til skade denne ene gang. Derfor 
er der også en lav risiko på et forbrugsni-
veau, der hedder 7/14, men det er særlig 
risikabelt at drikke meget på en gang,« 
pointerer Kit Broholm.

Hun nævner ulykker, vold og usikker sex 
som nogle af de alkoholrelaterede skader, 
der kan nedsættes, hvis de unge drikker 
mindre generelt og især mindre ad gangen.

Netop for studerende er det også nok så 
vigtigt at alkoholindtag påvirker hjernen.

»Forskning har vist, at alkohol er særligt 
skadeligt for hjernen og for unges hjerne-
udvikling. Hvis man har et forbrug på 20 
genstande om måneden gennem halvandet 
år, kan man på scanninger se ændringer i 
hjernens struktur, blandt andet i hippocam-
pus, den del af hjernen, der har at gøre med 
indlæring og hukommelse,« advarer Kit 
Broholm.

øl er nok ikke sundt
Da der for nyligt blev afholdt en konfe-
rence om Øl og Ernæring på KU (se side 
6), var det budskab, der ramte mediernes 
overskrifter, at øl er sundt. Kit Broholm 
fra Sundhedsstyrelsen afviser, at alkohol 
har nogen form for sundhedsfremmende 
virkninger for unge mennesker, men hun er 
ikke i tvivl om, hvorfor det er den historie, 
medierne tager op

»At øl er sundt, er et budskab, vi meget 
gerne vil høre i Danmark, og det gør det me-
get sværere at trænge igennem med budska-
bet om, at det er et giftstof,« siger hun.

Jakob Demant fra Center for Rusmiddel-
forskning er enig i, at det i Danmark er nemt 
at komme igennem med et budskab som at 
øl er sundt, fordi alkohol generelt opfattes 
som uproblematisk. Han arbejder i øjeblik-
ket på et forskningsprojekt om unge og al-
koholreklamer, og han synes, det er vigtigt 
at understrege, at pilen vender begge veje.

»Man kan ikke bare sige, at hvor der er 
reklamer, er der også et stort forbrug. Det 
handler lige så meget om, at hvor der i for-
vejen er et stort forbrug, er der også et mar-
ked for reklamerne.«

Ida Pii Nielsen har ikke hørt om konferen-
cen på KU, men forelagt budskabet om den 
sunde øl reagerer hun noget skeptisk. 

»Der må være en hage ved det. Det kan 
vist ikke være i de mængder, vi snakker 
om,« griner hun, inden hun vender tilbage 
til fredagsfejringen med de andre filoso-
fistuderende.

Aldersgruppe Studerende, der jævnligt Studerende, der drikker Studerende, der drikker

 drikker mere end fem mere end 7/14 mere end 14/21

 genstande på en dag genstande om ugen genstande om ugen

16-24 60,1% 41,8% 20%

25-34 50,4% 31,7% 13,5%

eKsaMensdriK

Dåseøl i Kongens Have og solen skinner – kan 

man ønske sig mere? Her er det Rasmus Ruh-

nau (th.) og Kristian Meyer, begge økonomi-

studerende på 2. semester, Københavns uni-

versitet, der har indgået en uhellig alliance 

om at få semestrets pensum til at glide lige 

så letflydende ned som kolde dåsehumler på 

en varm fredag i maj.
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Vrede klager fra naboer har ført til festforbud i 
Musikvidenskabs lokaler i Klerkegade. De studerende 
føler sig svigtet af ledelsen og klager over forringet 
studiemiljø. ledelsen pointerer, at de studerende er 
mere end velkomne til at holde fester på KuA.

Da musikken 
hørte op

Juletræer 

Én fest er det blevet til i 

Klerkegade siden maj 2011. 

Pynten fra julefesten hænger 

stadig i loftet, og lokalet står 

tomt. ledelsen lokker med 

bedre faciliteter på Amager, 

men de studerende vil gerne 

bare have lov til at være der, 

hvor de studerer.

festfOrbud

Af Therese leonhardt Hjorth

Da Hovedsamarbejdsudval-
get på Københavns Univer-
sitet i 2008 vedtog et totalt 
rygeforbud på universitetets 
område, fik det uforudsete 
konsekvenser på Institut for 
Kunst- og Kulturvidenskab.

Forbuddet betød, at stu-
derende måtte rykke uden-
for, når de til fester skulle 
ryge. I Klerkegade, hvor 
Musikvidenskab har til hu-
se, blev dét ikke modtaget 
vel af naboerne, der mente, 
at den nyopståede larm fra 
de festende mennesker var 
uudholdelig.

Siden har det føget med 
hårde anklager og trusler 
om politianmeldelser, 
indtil institutledelsen i maj 
2011 fik nok og indførte 
et festforbud i Klerkegade. 
Det sidste år har de mu-
sikvidenskabsstuderende 
således kun fået tilladelse 
til at afholde en enkelt 
julefest i deres gamle fest-
lokale. 

ødelæggende mislyd
»Det er ikke fordi, de stude-
rende ikke må feste,« poin-
terer institutadministrator 
Gyrd Foss. 

»Det synes vi er dejligt, 
når de gør. Vi kan bare ikke 
finde en god måde at gøre 
det på i Klerkegade.« 

Selv mener de stude-
rende, at de ved tidligere 
fester har forsøgt at tage de-
res forholdsregler over for 
trætte naboer, men melder 
sig samtidig uforstående 
over for problematikken, da 
Klerkegade ligger »i midten 
af Indre By«, og når man bo-
sætter sig der, må man være 
indforstået med, at fester og 
larm vil forekomme. 

Det har de mange indig-
nerede naboer, der i løbet 
af årene har klaget over 
uddannelsesstedets »musi-
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JaKOb Kragesand:  

20 år, studerende på 4. seMester: 

»Jeg vil meget gerne starte en dialog med ledelsen, 

men kan ikke komme længere end til vores sekre-

tariat, der blankt afviser et kompromis i forhold 

til vores fester. Det er efter sigende vores naboer, 

der klager over larmen, men de må vel efterhånden 

være blevet vant til den. Der går rygter om, at der 

til en af festerne var blevet ringet til politiet, som 

var mødt op og så var gået igen, fordi larmen ikke 

var høj nok.«

kalske selvtægt« og »det hel-
vede fra Musikvidenskab, 
vi som naboer bliver holdt 
som gidsler i,« som to vrede 
e-mails lød, umiddelbart in-
den festforbuddet blev sat i 
kraft, imidlertid ikke været.

»Fester er noget, man la-
ver for at skabe et rart miljø, 
men på Klerkegade var 
fester i stedet kommet til at 
handle om konflikter, kla-
ger og diskussioner,« siger 
Gyrd Foss. 

terroristisk virksomhed
Som formand for fagrådet 
er Martin Garcia mere end 
almindeligt frustreret over 
festforbuddet, som er øde-
læggende for studiemiljøet 
og især for nye studerendes 
oplevelse af Musikviden-
skab. Som fagrådsformand 
kæmper han for igen at få 
lov til at holde fester og er 
klar til at ændre på praksis, 
men han føler, ledelsen 
blankt afviser alle mulig-
heder:

»Vi har som studerende 
ikke fået at vide, hvad kla-
gerne konkret har lydt på, 
så det har været svært at 
lave noget om.« 

Alligevel har festarran-
gørerne indført tyssevagter 
og forsøgt sig med diverse 
forsøgsordninger, der skulle 
nedbringe de anmeldte støj-
gener, men anklagerne om 
»terroristisk virksomhed og 
sindssygt spektakel«, der via 
e-mails og telefonopkald er 
gået til studiets undervisere 

og institutledelsen, er ikke 
blevet færre.

»Vi synes, vi har prøvet 
alting, men vi har måttet 
konstatere, at uanset hvor 
mange gange vi lover hin-
anden, at vi nok skal være 
stille, har vi ikke kunnet 
finde en model, der virker,« 
siger Gyrd Foss om institut-
tets bevæggrunde for at 
indføre festforbuddet.

lusen mellem  
to hårde negle
Jakob Kragesand læser på 
4. semester og er ligesom 
Martin medlem af fagrådet. 
Han ærgrer sig over, at in-
stituttets beslutning om at 
opretholde festforbuddet 
tilsyneladende ikke er til 
diskussion:

»Instituttet burde priori-
tere sine studerende frem 
for sine naboer. Ledelsen 
må forstå, at det her er vig-
tigt for os – og naboerne må 
forstå, at de bor i Indre By.«

»Et stærkt studiemiljø er 
forudsætning for, at folk 
bliver. Man skulle tro, der 
var et stort incitament for 
at få os til at have det godt 
sammen,« supplerer Martin 
Garcia med henvisning til 
taxametersystemet.

Imens sidder Gyrd Foss 
på sit kontor på Amager 
og kan kun beklage, at de 
studerende føler, instituttet 
har givet op uden grund:

»Hvis nogen havde ople-
vet, hvor mange vrede men-
nesker vi som medarbejdere 

har talt og skrevet med og 
haft på vores telefonsvarere, 
ville de ikke synes, at vi ikke 
har gjort noget.« 

»Vi ved godt, det er svært 
for de studerende, men når 
nogen klager, har de krav 
på, at deres klage bliver 
taget alvorligt,« siger insti-
tutadministratoren. 

»Hvis dem, der klager, 
har ret i at klage, bliver vi 
nødt til at forholde os til 
dem.«

Mærket studiemiljø
Tilbage står de studerende 
med en fornemmelse af, at 
studiemiljøet er så dårligt, 
at det skræmmer folk væk 
og har et øget frafald til 
følge. De nye studerende, 
der startede i sommer, har 
ud over julefesten ikke ople-
vet de traditionsrige musik-
videnskabsfester. Tidligere 
havde alle rustursgrupper 
ansvar for at arrangere en 
fest i løbet af året, og så blev 
alle engageret og var med.

For Bolette Ulff-Møller, 
der er førsteårsstuderende, 
har den mest oplagte mu-
lighed for at blive del af 
noget socialt i stedet været 
at engagere sig i fagrådet og 
tutorgruppen. Men det er 
ikke alle, der har overskud 
til at investere så meget i 
det at være social, minder 
Jakob om.

»På KUA har vi haft rus-
fester, men man har ikke 
mødt de andre årgange fra 
Musikvidenskab – kun tuto-

rer. Man har været en del af 
en årgang og ikke noget stu-
dium,« fortæller Bolette om 
den første oplevelse af det 
at læse på universitetet.

»En af de charmerende 
ting ved at være i den her 
bygning alene var ellers 
netop, at man kendte alle 
ansigter,« siger Martin. Det 
gør man ikke længere.

flytning og  
fældede træer
I februar 2013 flytter Mu-
sikvidenskab til nye lokaler 
på KUA, og problemet skul-
le dermed være løst. Indtil 
da opfordrer ledelsen de 
studerende til at benytte sig 
af faciliteterne, der findes 
på Amager.

»De forsøger at flytte vores 
studiemiljø til KUA, men 
det er simpelthen for langt 
væk,« mener Jakob, der 
bakkes op af Bolette: 

»Jeg kender ikke bygnin-
gerne derude, men farer 
vild. Vi har ingen tilknyt-
ning til KUA. Og så er der 
lige pludselig langt ud til 
Amager.«

At naboerne ikke byder 
fester i Klerkegade velkom-
men, er imidlertid meget 
klart. Således tyede de efter 
den afholdte julefest til tem-
melig desperate midler:

»Der er dem, der siger, at 
nogle af naboerne i raseri 
fældede et af vores træer. 
Om mandagen fandt vi et 
fældet træ på vores grund, 

bOlette ulff-Møller:  

22 år, studerende på 2. seMester: 

»Der er generelt en god stemning på Musikviden-

skab. Der er mange, der går og smiler på gangene 

uden grund. Men at vi ikke har måttet holde fester 

i Klerkegade har bare været superærgerligt. Man 

kender ikke engang sin egen årgang. På første og 

anden årgang er det de samme ti mennesker, der 

er med i alting. Der er rigtig mange, der gerne vil 

engagere sig, men der er intet netværk, og folk ved 

ikke, hvor de skal henvende sig.«

Martin garcia: 

24 år, studerende  på 4. seMester: 

»Det er i fredagsbaren, at ideerne bliver skabt. Man 

kan virkelig lære meget af at tale med hinanden. 

Det, der holder mig kørende, er det sociale og det at 

dele faget med de andre studerende. uden fester 

går en del af muligheden for at gøre det tabt. Det er 

virkelig paradoksalt, at vi studerer humaniora, men 

ikke må tale sammen, og at vi læser Musikviden-

skab, men ikke må spille musik sammen. Jeg får 

næsten en klump i halsen.«

”Instituttet burde prioritere 
sine studerende frem for 
sine naboer. Ledelsen må 
forstå, at det her er vigtigt 
for os – og naboerne må 
forstå, at de bor i Indre By.”

og om det var naboerne el-
ler ej, ved jeg ikke, men det 
talte man meget om,« siger 
Gyrd med et undrende grin.

Igen at lade musikken 
spille i festlokalet i Kler-
kegade er derfor ikke en 
mulighed: 

»Måske skulle man sætte 
energien ind på at finde 
ud af, hvordan man holder 
gode fester på KUA lige som 
alle andre humaniorastude-
rende, frem for at bruge en 
masse krudt på at slås med 
hinanden og naboerne i 
Klerkegade,« afslutter Gyrd 
Foss.

uni-avis@adm.ku.dk

gyrd fOss, 

institutadMinistratOr:

»Ønskeløsningen var, hvis vi 

havde en rigtig god måde at 

holde fester på i Klerkegade, 

som gjorde, at der ikke stod 

rasende mennesker og råbte af 

undervisere og administration 

mandag morgen, fordi der nu 

igen havde været fest og så 

videre og så videre. Vi synes, 

vi har prøvet alting, men vi har 

måttet konstatere, at uanset 

hvor mange gange vi lover 

hinanden, at vi nok skal være 

stille, har vi ikke kunnet finde 

en model, der virker.« 
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bryggeriforeningen betalte gildet, og Det natur- og 
biovidenskabelige Fakultet lagde lokaler til udskældt 
konference om øllets mange gavnlige virkninger. Trods 
kritik af det glade budskab og ’ægteskabet’ mellem 
forskerne og øl-lobbyen forbeholder ernæringsforsker 
og institutleder Arne Astrup, der optrådte som vært, 
sig ret til at udtale sig politisk ukorrekt, så længe det 
videnskabelige grundlag er i orden.

erhvervssaMarbeJde 

Af claus baggersgaard

Ernæringsforskeren Arne Astrup vidste det 
inderst inde godt.

At han endnu en gang stod til en gang 
verbale klø i medierne, da han sagde ja til 
lede og huse en konference med det kon-
troversielle budskab: Øl er sundt. Altså hvis 
drikkeriet sker i moderate mængder.

»Selvfølgelig har jeg sagt til mig selv, at 
jeg burde holde mig langt væk fra det her 
arrangement, men på den anden side er 

min trang til at bruge min ytringsfrihed til 
at aflive myter stærkere end min frygt for 
at blive upopulær. Det kan ikke være rig-
tigt, at vi slet ikke kan tale om de positive 
virkninger ved øl, fordi det er tabubelagt, 
mens det er ok at gøre det med rødvin. Der 
er simpelthen ikke belæg for at påstå, at 
et glas vin er sundere end et glas øl,« siger 
Arne Astrup.

drik med måde
Han endte derfor med at sige ja til at med-
virke, sådan lidt i protest, men takkede dog F
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nej til at få et honorar for sin medvirken for 
at undgå, at det kommercielle stjal fokus fra 
det videnskabelige budskab.

Arne Astrup lægger da også ud med at 
vise en lang liste med advarsler om alkoho-
lens mange farer. Drik ikke over fem gen-
stande ved samme lejlighed, drik ikke mere 
end det anbefales af Sundhedsstyrelsen, 
gravide hold jer fra skidtet og så videre, ly-
der de formanende ord.

Derefter følger en oversigt over hans »po-
tentiel conflicts of interest«. Altså bliver han 
betalt af nogen, der kunne tænkes at påvirke 
hans holdning til øl?

Eneste på listen er den hollandske sam-
menslutning af bryggerier, Dutch Beer 
Knowledge Institute, hvor han er »Scientifc 
Board member«.

»Men jeg mener stadig, det bør være til-
ladt at diskutere, hvad fordelene er ved 
alkoholindtag, hvis vi holder os inden for de 
anbefalede rammer,« siger han.

farlig cocktail
Konferencen den 8. maj, der samlede en 
række nationale og internationale eksper-
ter, var finansieret af Bryggeriforeningen, 
brancheorganisationen og det fælles talerør 
for bryggerierne og tapperierne i Danmark.

Kontroversielle udtalelser om danskernes 
sundhed og samarbejde med industrivirk-
somheder er en sprængfarlig blanding, 
har Arne Astrup før måttet sande. Han har 
været turen igennem flere gange, fx da han 
udtalte, at sukker ikke feder, og da han i sin 
brevkasse, ’Doktor Slank’, i Ude og Hjemme 
roste testresultaterne for en ny slankepille 
udviklet af en virksomhed, som han ejede 
aktier i.

Sundhedsstyrelsen og to sundhedseks-
perter kritiserede også straks konferencen 
for at skade kampen mod mange danskeres 
overforbrug af øl og andre alkoholiske 
drikke.

en øl hver anden dag
Den første til at fremlægge de videnska-
belige fakta om de gavnlige virkninger af 
gudernes nektar i moderate mængder, var 
selvstændig ernæringsekspert Per Brænd-
gaard, der har skrevet en rapport om øl og 
sundhed for Bryggeriforeningen.

Han konkluderede, at det set fra et hel-
bredsmæssigt synspunkt er optimalt at 
drikke en øl hver anden dag. Bryggerierne 
kan alternativt sælge øllet i mindre flasker 
eller sænke alkoholprocenten, så folk får 
den optimale daglige dosis.

Udviklingen hen imod at lave stærkere øl 
er derfor også forkert, mener han.

Han introducerede begrebet mindful 
drinking, hvor man fokuserer på nydelsen 

og smagsoplevelsen og ikke mængden man 
indtager.

»Det bedste er jo nok at drikke vand,« 
sagde Per Brændgaard under sit oplæg og 
viftede med sin plastikflaske.

»Men det er jo et kedeligt budskab, især 
når du bliver betalt af bryggerierne,« tilfø-
jede han med et grin. Bryggerne i salen lo 
med.

lader sig ikke styre
Efter konferencen understregede Per 
Brændgaard dog, at han har formuleret en 
etisk kodeks, der er at finde på hans hjem-
meside, hvor det blandet andet understre-
ges, at det ikke nødvendigvis betyder, at 
han anbefaler en virksomhed eller dens pro-
dukter, fordi han samarbejder med den.

»Når jeg formidler sundhed, så foregår 
det udelukkende ud fra mine egne faglige 
og formidlingsmæssige overvejelser og altid 
uafhængigt af eventuelle særinteresser hos 
de organisationer, som jeg udfører eller har 
udført opgaver,« skriver han.

»Jeg fik nok også sagt nogle ting, som ikke 
er i Bryggeriforeningens interesse,« sagde 
han.

er ølvommen en myte?
Måske skal vi også holde op med at kæde 
ordene øl og vom sammen.

Professor Anne Raben fremlagde den 
videnskabelige viden, om en af de nok mest 
sejlivede uudfordrede antagelser i forbindel-
se med øldrikning: At man udvikler bugfedt.

Forskningen viser, at der for mænds ved-
kommende er en sammenhæng mellem at 
drikke og have en stor, rund mave, men at 
der skal store mængder øl til. Mellem fire og 
syv liter om ugen, så et moderat ølindtag er 
ikke i sig selv et problem for livvidden, lyder 
konklusionen.

I Spanien har professor Ramon Estruch 
fra universitetshospitalet i Barcelona gen-
nemført studier, der viser at spanske øldrik-
kere er sundere end deres vinnedsvælgende 
landsmænd. Også de blev fremlagt på øl-
konferencen. Den spanske forsker mener, at 
mænd godt kan drikke tre øl dagligt.

øl mod knogleskørhed
Den britiske professor Jonathan Powell, 
der forsker i mineralers biokemiske egen-
skaber, kunne desuden afsløre, at den høje 
koncentration af silicium i øl modvirker 
knogleskørhed, og samtidig ser alkoholen 
i øllet ud til at mindske kroppens naturlige 
knoglenedbrydende funktion. Kort sagt er øl 
i moderate mængder godt for knoglerne.

Alligevel er Powell tilbageholdende med 
at anbefale ældre mennesker at slå sig på 
flasken.

»Det virker som et upopulært budskab, at 
det er sundt at drikke moderat. Jeg forstår 
ikke rigtigt hvorfor, men vi må behandle 
alle sundhedsanbefalinger med stor forsig-
tighed, da de er forbundet med etiske pro-
blemer. Spørgsmålet er, om vi skal anbefale 
afholdsfolk at drikke, og samtidig risikere 
at flere bliver alkoholikere, hvis øl er sundt i 
små mængder,« sagde han.

brug for forskningsmidler
Jonathan Powell kritiserede også manglen 
på offentlige forskningsmidler til forskning 
i øl og takkede i samme åndedrag British 
Beer and Pub Association og The Institute 
of Brewing & Distilling hjemme i Storbritan-
nien for at have finansieret hans forskning.

Ifølge Astrup er humlen netop, at der er 
brug for mere viden om øl og andre drikke-
varers sammenspil med den samlede diæt, 
men at midlerne til at gennemføre forsknin-
gen mangler.

Han opfordrede derfor direkte de euro-
pæiske bryggerier til at gå sammen om at 
oprette en fond, hvor forskere med interesse 
for emnet kan søge penge.

»Vi kunne i princippet godt have holdt 
konferencen uden hjælp fra Bryggerifor-
eningen, men institutternes økonomi er 
presset, så vi har ikke råd til at brænde 
penge af på at flyve forskere ind og servere 
frokost. Personligt har jeg intet problem 
med at samarbejde med industrien så længe 
det videnskabelige indhold er solidt, og det 
kan skaffe os flere forskningsmidler,« sagde 
Arne Astrup.

ingen indblanding
Niels Hald, direktør for Bryggeriforeningen, 
kan heller ikke se problemet i, at bryggerier-
ne har finansieret en konference om de po-
sitive sundhedseffekter ved øl på Det Natur- 
og Biovidenskabelige Fakultet (Science).

Han forklarer, at det var naturligt at 
afholde konferencen på fakultetet, da Bryg-
geriforeningen allerede har et godt samar-
bejde med Science om brygmester-uddan-
nelsen, der blev etableret sidste år.

»Der er mange myter omkring øl, som vi 
gerne vil gøre op med, og der er samtidig 
masser af viden om øl, som bare ikke kom-
mer frem. Vi har slet ikke blandet os i, hvad 
der blev sagt på konferencen, vi har blot 
leveret rammerne. Det har været afgørende, 
at det kun er forskningsresultater som bliver 
fremlagt, og at det understreges, at øl skal 
nydes med måde, da bryggerierne ingen 
interesse har i, at vores produkt bliver mis-
brugt,« siger Niels Hald.

clba@adm.ku.dk

sådan lyder  
KritiKKen
sundhedsstyrelsen

Konferencen skader kampen mod mange 

danskeres overforbrug af øl og andre alkoho-

liske drikke.

 »Det er misvisende at tale om et organisk 

opløsningsmiddel og et kræftfremkaldende 

stof som sundt. Det er helt afgørende, hvor-

dan man omtaler et produkt som alkohol. når 

alkohol lanceres som et sundt brand, funge-

rer det som legitimation for de mennesker, 

der har et for højt alkoholforbrug, men som 

ikke har lyst til at ændre på det,« siger Kit 

broholm fra styrelsen til Altinget.dk.

ulrik becker

(overlæge på Hvidovre Hospital, der forsker i 

alkoholmisbrug)

 »Jeg er ikke særlig begejstret for konfe-

rencens sammenkobling af øl og sundhed i 

et samfund, hvor hovedproblemet er, at der 

ikke på samme konference bliver talt om 

de 800.000 danskere, der har et risikabelt 

alkoholforbrug. Der er det helt legitimt at dis-

kutere videnskabelige resultater. Det kunne 

jeg selv finde på i relation til for eksempel 

alkohols gavnlige effekter på hjertekarsyg-

domme. Men jeg ville selvfølgelig ikke gøre 

det på et møde, der er arrangeret af alko-

holindustrien. De vil utvivlsomt misbruge et 

sådant møde. bryggerierne er jo sat i verden 

for at sælge så meget øl som muligt,« siger 

ulrik becker til Altinget.dk.

Morten grønbæk

(Formand for Vidensråd for Forebyggelse)

 »Det største folkesundhedsmæssige 

problem hvad angår alkohol og dermed øl, 

er ikke, at vi drikker for få, men for mange øl. 

grundlæggende undrer jeg mig over, at Arne 

Astrup som læge og forsker på et offentligt 

universitet vælger at bruge tid og ressourcer 

på snævert at fokusere på positive sundheds-

effekter ved øl,« siger han til Altinget.dk.

hjerteforeningen

»Vi tager afstand fra arrangementet, der 

umiddelbart lancerer øl som gavnligt for 

hjertekarsundheden. Forbrug af alkohol er 

generelt en af de risikofaktorer, der medfører 

udvikling af alvorlige sygdomme som hjer-

tekarsygdomme og kræft. Øl er som anden 

alkohol et nydelsesmiddel og skal indtages 

i begrænsede mængder og ikke for at gavne 

sundheden,« siger sundhedschef charlotte 

Kira Kimby til Altinget.dk.

arnes OMgang

»Danskernes forbrug af vin eks-

ploderede efter Østerbrounder-

søgelsens glade, men fejlagtige 

budskab om at vindrikkerne får 

færre hjertekarsygdomme og 

lever længere end øldrikkerne. 

Påstanden blev imidlertid aldrig 

dementeret, som den burde have 

været, da man fandt ud af, at 

forskellen udelukkende skyldtes, 

at vindrikkerne på Østerbro 

spiste og levede sundere end 

øldrikkerne. I dag ved vi, at øl 

og vin i små doser giver samme 

gunstige virkning, og at det ville 

være sundere, hvis mange par 

delte en flaske øl i stedet for en 

flaske vin,« siger institutleder, 

prof. dr.med. Arne Astrup, mens 

han nyder en lille fadøl fra et 

Vestsjællandsk mikrobryggeri 

på Væksthuset på Frederiksberg 

campus. 
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sundhedsguruer  
gør dig  
skrupforvirret 
Danskerne bliver tæppebombet med undersøgelser med til tider 
modstridende formaninger om, hvad vi skal spise og drikke, hvis vi 
vil være sunde, slanke og blive oldgamle. Spørgsmålet er, om man 
kan stole på eksperterne. Selv er de i tvivl, da fødevareindustrien 
har stor indflydelse på, hvad de kan forske i. 

KOstråd 
Af claus baggersgaard

Medierne er ved at flyde over med gode råd 
om, hvad du skal putte i munden, hvis du vil 
være sund og slank.   

»Snyd blodproppen med et glas vin«, »Vil 
du leve længe: Drik kaffe«, »Chokolade 
giver faste bryster«, »Spis kød og tab dig«, 
»Piskefløde og flæskesteg frikendt«, »Mælk 
ødelægger dit helbred« og »Sukker feder ik-
ke« er blot eksempler på forskningsresultater, 
der gav store overskrifter i medierne.

Senest gav en konference om de gavnlige 
effekter af øl finansieret af Bryggeriforenin-
gen og afholdt på Det Natur- og Bioviden-
skabelige Fakultet (Science) på Københavns 
Universitet (KU) masser af omtale: »Hold 
dig sund: Drik tre øl om dagen«, »Øl ude af 
skammekrogen« og »Humlet øl er godt for 
knoglerne«, skrev medierne blandt andet.

At forskningsresultaterne ’stritter i alle 
mulige retninger’ betyder, at mange efter-
hånden helt har mistet tilliden til, at de kan 
stole på, hvad eksperterne siger, viser 2.500 
danskeres svar på et spørgeskema, som Sinne 
Smed, adjunkt ved Fødevareøkonomisk Insti-
tut på Science, har været med til at udsende. 
Hun forsker i forbrugeradfærd i relation til 
sunde og usunde fødevarer og økologi.

ernæring er et spændingsfelt
Omkring en tredjedel svarer således, »at de 
oplever, at eksperterne hele tiden foreslår 
noget nyt, så de er holdt op med at høre 
efter.«

Den gode nyhed er, at 71 procent faktisk 
er interesserede i information om sund 
kost og gerne vil spise sundere end de gør, 
men problemet er, at informationsjunglen 
virker kaotisk og selvmodsigende, især 
når det offentliges kommunikation bliver 

blandet med private personers og organi-
sationers budskaber, viser tallene fra spør-
geskemaet.

»De officielle kostråd svæver rundt i me-
dierne sammen med det sidste nye, som vi 
alle skal gøre, så jeg forstår godt, at mange 
er forvirrede,« siger Sinne Smed og tilføjer:

»Ernæring er et meget komplekst emne, 
men forbrugerne efterspørger en enkel op-
skrift på, hvad de skal gøre for at leve sundt, 
og der er samtidig et enormt fokus på sund 

livsstil i medierne og blandt politikerne, 
så ernæringsforskningen befinder sig i et 
stærkt spændingsfelt.«

forskerne er bekymrede
Forskerne er også selv bekymrede for kon-
sekvenserne af deres hyppige optræden i 
medierne, viser en videnskabelig artikel 
baseret på interviews med otte prominente 
danske ernæringsforskere om de etiske 
dilemmaer, der knytter sig til rollen som of-

”De mange tilfælde, hvor 
samarbejdet med industrien 
ikke kommer frem, er i 
virkeligheden langt værre, 
da forskningen dermed 
bliver styret i det skjulte.”
 

Professor Peter Sandøe, faggruppeleder for Forbrug, Sundhed og Etik på Fødevareøkonomisk 

Institut og  næstformand for Københavns universitets udvalg for god videnskabelig praksis  

(Praksisudvalget). 
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fentlig ekspert, som professor Peter Sandøe 
har været med til at skrive. 

Han er faggruppeleder for Forbrug, Sund-
hed og Etik på Fødevareøkonomisk Institut 
på Science og næstformand for Københavns 
Universitets udvalg for god videnskabelig 
praksis (Praksisudvalget).

Flere af forskerne fortæller, at de oplever 
det som et problem, at nogle af deres kolle-
ger er så hungrige efter opmærksomhed fra 
medierne, at de er villige til at udtale sig om 
stort set alle nye forskningsresultater.

Trangen til eksponering i medierne ses ik-
ke blot som udslag af en idealistisk ambition 
om folkelig formidling, men også som led i 
en strategi fra de pågældende om at tiltrække 
private virksomheder til at sponsorere deres 
forskning. Det går ud over troværdigheden, 
mener ernæringsforskerne, som i undersø-
gelsen har fået lov til at være anonyme. 

Flere af de interviewede beskyldte tilmed 
direkte deres kolleger for at gå på kompro-
mis med den videnskabelige sandhed i kam-
pen for at få opmærksomhed.

»Meget af opmærksomheden er båret af 
mediernes interesse for sundhed og ernæ-
ring, men det er klart, at mange gerne vil 
profilere sig, da det forventes, at de marke-
rer sig som led i bestræbelsen på at tiltrække 
forskningsmidler til deres gruppe eller insti-
tut,« siger Peter Sandøe.

politisk krav
Han tilføjer, at problemet i høj grad er skabt 
af politikerne, der i sammenhæng med en 
stor del af de offentlige forskningsmidler 
har gjort det til et centralt vurderingskri-
terium, at forskerne kan finde en eller flere 
erhvervsvirksomheder at samarbejde med, 
som vil medfinansiere deres forskning. 
Dette gælder særligt de forskellige strategi-
ske forskningspuljer, der fordeler op mod 
to tredjedele af de ’løse’ offentlige midler til 
forskning i dag.

»En konference om de positive virkninger 
af øl betalt af Bryggeriforeningen er på sin 
vis ganske uskyldig, da det er fuldstændig 
gennemskueligt for alle, hvad der foregår. 
De mange tilfælde, hvor samarbejdet med 
industrien ikke kommer frem, er i virkelig-
heden langt værre, da forskningen dermed 
bliver styret i det skjulte,« siger Peter San-
døe.

Styringen af forskningen sker ifølge Peter 
Sandøe ved, at en virksomhed, der deltager 
i samarbejdet om et forskningsprojekt, sid-
der med i den arbejdsgruppe, der udformer 
projektets centrale problemstillinger og me-
toder. Hvis virksomheden ikke finder det in-
teressant, hvad forskerne vil undersøge, og 
hvordan de vil gøre det, vil den selvfølgelig 
ikke stille op som samarbejdspartner.

Kreative konklusioner 
Per Brændgaard, der er uddannet cand.
scient. i human ernæring på Science og i 
dag optræder som foredragsholder, forfat-
ter til blandt andet selvhjælpsbogen »Små 
skridt«, ernæringsekspert og konsulent for 
private og offentlige virksomheder, mener, 
at det i sidste ende handler om at bevare sin 
personlige etik som ekspert og være bevidst 
om, at ens samarbejdsrelationer kan påvirke 
ens objektivitet. 

Han har derfor også formuleret en etisk 
kodeks, hvori han understreger sin uafhæn-
gighed, og han offentliggør også en liste 
med alle sine samarbejdspartnere på sin 
hjemmeside. Listen er lang og indeholder 
alt lige fra multinationale giganter som 
Coca Cola og Beauvais til Brøndby Kommu-
nale Tandpleje.

»Der er altid nogen, der vil forsøge at 
påvirke dig den ene eller anden vej. For mig 
handler det derfor om at undgå, at en enkelt 
virksomhed fylder for meget økonomisk, så 
det ikke gør noget, hvis jeg bliver uvenner 
med en enkelt eller to,« siger han.

Per Brændgaard oplever dog ernærings-
forskere, der er lige lovlig kreative, når de 
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Nestlé, Kraft og Danone, så det er let at få 
støtte til at undersøge, hvordan man gør 
produkter som eksempelvis sodavand sun-
dere.

»Det er kun de store forædlingsvirksom-
heder, der har ressourcerne til at indgå i 
forskningssamarbejder, mens den lokale 
kartoffelproducent ikke har musklerne, 
så der er givetvis relevante typer af forsk-
ningsprojekter, der slet ikke bliver gen-
nemført.« 

»Det er klart, at der en grænse for, hvor 
naiv du kan være, når du udformer et forsk-
ningsprojekt. Institutledelsen ser jo gerne, 
at du er i stand til at søge og hente eksterne 
midler, da du ellers bare sidder og hæver 
din lektorløn, så hvis du ikke har succes 
med at finde penge til de mest interessante 
projekter, vil du på et tidspunkt simpelthen 
være tvunget til at bevæge dig i pengenes 
retning,« siger Thomas Meinert Larsen.

institut er en eksportvirksomhed
Professor dr.med. og institutleder på Insti-
tut for Human Ernæring på Science Arne 
Astrup, der nok er den mest citerede ernæ-
ringsforsker herhjemme og uofficiel mester i 
at skaffe forskningsmidler, ser derimod ikke 
noget problem i at samarbejde med fødeva-
reindustrien.

Selv vurderer han, at han årligt trækker 
30-35 millioner kroner hjem, heraf cirka 
ti millioner kroner fra virksomheder, for-
trinsvis udenlandske. Især er støtten fra 
amerikanske virksomheder voksende, men 
hovedparten af pengene kommer dog stadig 
fra fonde, offentlige forskningsprogrammer 
og EU.

»Jeg plejer at sige, at instituttet er en 
eksportvirksomhed, da vi trækker penge til 
landet og skaber arbejdspladser. Min vision 
er, at indtægten fra virksomheder skal for-
dobles hvert andet år,« siger Arne Astrup. 
Han samarbejder også personligt med priva-
te virksomheder og brancheorganisationer, 
der benytter ham som uafhængig forsker til 
at rådgive deres forskningskomiteer gen-
nem advisory boards. 

»Det er faktisk en enestående mulighed 
for at påvirke dem til at udvikle sundere 
fødevarer, og det mener jeg er i folkesund-
hedens interesse. Der er i alle tilfælde tale 
om bijob, som på forhånd bliver godkendt af 
fakultetets ledelse. Nogle, men ikke alle, ho-

noreres, og betalingen står i rimeligt forhold 
til, at møder typisk ligger i USA hen over en 
weekend, og ligger ud over min normale 
arbejdstid, men jeg ønsker ikke at oplyse 
konkrete beløb,« siger Arne Astrup. 

Han påpeger, at han har valgt at gå ene-
gang blandt forskere og deklarere alle sine 
tilknytninger til virksomheder på instituttets 
hjemmeside, og når journalister kontakter 
ham for at bruge ham som ekspert, oplyser 
han, at de skal være opmærksomme på, at 
han rådgiver en række virksomheder. 

nye kostråd på vej
Astrup, der sammen med Thomas Meinert 
Larsen fungerede som leder af Diogenes 
undersøgelsen, har efterfølgende udgivet 
bogen »Verdens bedste kur« i samarbejde 
med Christian Bitz. Den rummer proteinrige 
madopskrifter udformet på grundlag af un-
dersøgelsens resultater. 

En god måde at få den nye viden om op-
timal kost, hvis man vil kontrollere vægten, 
ud til borgerne, mener han. 

Arne Astrup er også medlem af den eks-
pertgruppe, der skal revidere de officielle 
kostråd til danskerne, der blev udsendt 
tilbage i 2005. Han forventer, at det bliver 
vanskeligt at nå til enighed om at anbefale 
overvægtige at skære ned på kulhydrater og 
øge proteinet i kosten, som han ellers finder 
påkrævet på baggrund af resultaterne fra 
blandt andet Diogenes-studiet.

Inge Tetens, professor ved Fødevareinsti-
tuttet ved Danmarks Tekniske Universitet 
og formand for ekspertgruppen, der skal 
formulere de nye kostråd, mener dog, at det 
er for tidligt at sige noget om, hvad ekspert-
gruppen vil anbefale i forhold til protein.

»Diogenes er en stor og vigtig undersø-
gelse, som kommer til at tælle med på vægt-
skålen på lige fod med andre undersøgelser, 
men det er for tidligt at sige, om den får 
betydning for, hvad vi vil anbefale.« 

»Kostrådene er ikke kun for de overvægti-
ge, men for hele befolkningen, og der er og-
så andre risikomomenter at tage hensyn til 
som hjertekarsygdomme og cancer,« siger 
Inge Tetens, der anbefaler, at de forvirrede 
danskere følger de otte eksisterende kost-
råd, indtil den nye udgave er klar, i stedet 
for at lytte til resultaterne fra enkeltstudier.

clba@adm.ku.dk

de 8 KOstråd

1. Spis mere frugt og grønt - 6 om dagen. 

2.  Spis fisk og fiskepålæg - flere gange om 

ugen. 

3.  Spis kartofler, ris, eller pasta og groft 

brød - hver dag. 

4.  Spar på sukker - især fra sodavand, slik 

og kager. 

5.  Spis mindre fedt - især fra mejeripro-

dukter og kød. 

6. Spis varieret - og bevar normalvægten. 

7. Sluk tørsten i vand. 

8.  Vær fysisk aktiv - mindst 30 minutter 

om dagen.

undersøgelser, der påviste, at bønner er 
sunde, men nu er der i stedet en stor kød- og 
mælkeindustri, og så bliver der forsket me-
get i, at protein i kød og mælk er gavnligt. 
Bryggeriforeningen vil jo nok heller ikke 
finansiere en undersøgelse af de skadelige 
virkninger ved at drikke øl, mens de gerne 
vil betale for en konference med temaet: Øl 
er sundt,« siger Per Brændgaard.   

   
protein er in
Spørgsmålet om vi skal spise flere fødevarer 
med et højt indhold af protein er det hotte 
emne blandt ernæringsforskerne i øjeblikket.

Lektor ph.d. Thomas Meinert Larsen fra 
Institut for Human Ernæring på Science, der 
har stået i spidsen for det store europæiske 
Diogenes koststudie, var med til at sætte 
gang i diskussionen.

Målet var at sammenligne de officielle 
kostråd i Europa, herunder de danske, med 
en kost sammensat efter den nyeste viden 
om proteiner og kulhydraters betydning for 
regulering af appetitten.

Konklusionen lød, at du skal skære ned på 
hvidt brød og polerede ris og i stedet spise 
en proteinrig kost med flere magre kød- og 
mejeriprodukter samt bønner, hvis du vil 
tabe dig eller holde vægten. Koststudiet gør 
dermed op med de officielle danske kostråd.

Avisernes overskrift kom til at lyde »Spis 
kød og tab dig«, men Thomas Meinert Lar-
sen påpeger dog, at det ikke skal forstås så-
dan, at du nu har grønt lys til at spise store 
bøffer hver dag.

Der er ikke tale om, at proteinindtaget 
skal øges voldsomt, og det bør snarere kom-
me fra vegetabilske kilder som linser, bøn-
ner og ærter end fra kød. Anden forskning 
viser tilmed, at forarbejdet kød øger mænds 
risiko for tyktarmskræft.

grænser for naivitet
Diogenes-undersøgelsen er finansieret 
med 15 millioner Euro i støtte fra EU, 
men Thomas Meinert Larsen føler, at han 
i nogle situationer står i et dilemma, hvor 
han skal vælge mellem at skaffe støtte til 
at forske i det, som han selv finder interes-
sant og væsentligt, eller at søge hen, hvor 
pengene er.

Der er flest forskningsmidler at søge hos 
fødevareforædlingsindustrien, der er do-
mineret af store producenter som Unilever, 

skal skrive konklusionerne i publiceringen 
af nye forskningsresultater.

»Jeg tror ikke forskerne direkte snyder, 
men du kan jo fortolke resultater på mange 
måder, og i den proces er det tydeligt at se, 
hvem der har sponsoreret undersøgelsen,« 
siger han.

ingen multinational bønneindustri
Ifølge Per Brændgaard er problemet, at man 
som forsker har meget stor mulighed for at 
bestemme resultatet på forhånd ved hjælp 
af forsøgsdesignet. Hvis du for eksempel 
ønsker at vise, at mørk chokolade er sundt, 
kan du sammenligne med lys chokolade, el-
ler hvis du vil påvise, at det er sundt at drik-
ke øl, kan du sammenligne med vin eller 
spiritus, men du kunne jo også have valgt at 
sammenligne med vand og dermed fået et 
helt andet resultat, påpeger han.

»Der er ikke som sådan noget i vejen med 
forskningen, men det er i høj grad indu-
strien, der bestemmer, hvad der skal forskes 
i. Hvis der eksisterede en stor multinational 
bønneindustri, ville der være masser af 

”Hvis der eksisterede en stor 
multinational bønneindustri, ville 
der være masser af undersøgelser, 
der påviste, at bønner er sunde, 
men nu er der i stedet en stor kød- 
og mælkeindustri, og så bliver der 
forsket meget i, at protein i kød og 
mælk er gavnligt.”
Ernæringsekspert Per brændgaard, cand.scient. i human ernæring, foredragsholder, forfatter og konsulent.

Fakta
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uniVersiteterne oG BesÆtteLsen

Kan man have en  
nazist som kollega?
Mens Rektor og Konsistorium holdt lav 
profil over for den tyske besættelsesmagt, 
var professorerne på Ku dybt uenige om, i 
hvilket omfang de burde tage afstand fra 
nazistisk videnskab i perioden 1933-1945, 
viser ny forskning.

histOrie
Af Richard bisgaard

Forskere på Københavns Universitet og an-
dre danske uddannelsesinstitutioner havde 
et meget omfattende videnskabeligt samar-
bejde med Tyskland efter Hitlers magtover-
tagelse i 1933.

Det fremgår af nyere historisk forskning, 
som for nylig blev fremlagt på en stor to-
dages konference om ’Videnskaberne, uni-
versiteterne og udfordringen fra nazismen 
1933-1945.´ 

Ifølge professor i historie Palle Roslyng-
Jensen havde Tyskland i videnskabelige 
kredse samme status i 1930’erne, som USA 
fik efter anden verdenskrig. 
»Det gælder ikke blot inden for teologi og 
humaniora, men også inden for naturviden-
skab,« fortæller Palle Roslyng-Jensen, der 
havde arrangeret konferencen sammen med 
to af sine kolleger fra Saxo Instituttet, Karl 
Christian Lammers og Niklas Olsen.

baggrunden for konferencen
Formålet med konferencen var at sammen-
fatte resultaterne fra de seneste ti-tyve års 
undersøgelser af forskellige videnskabs-
områders og enkeltprofessorers forhold til 
nazismen.

Ifølge Palle Roslyng-Jensen har der været 
en tendens til at fremhæve, hvor vidtgående 
samarbejdet var i de enkelte tilfælde, mens 
det har knebet mere med at få beskrevet de 
generelle betingelser. Hvor omfattende var 
samarbejdet, på hvilke præmisser foregik 
det, hvornår meldte man fra og på hvilken 
måde? 

»Der var selvfølgelig et mindre antal pro-
fessorer som fx kulturgeografen Gudmund 
Hatt eller juristen Carl Popp-Madsen, der 
havde en klar nationalsocialistisk dagsor-
den. De er gennemgående velbeskrevet, 
fordi da man gjorde op med sagen i 1945, 
så tog man fat i dem, i dem der svigtede,« 
fortæller Palle Roslyng-Jensen. 

En del blev fyret med eller uden pension. 
Men i forhold til Københavns Universitets 
størrelse med 5.000 studerende var der i 
virkeligheden tale om et forbavsende lille 
mindretal.

»Det drejer sig højest om fem-syv per-
soner, der fik en påtale eller lignende af 
universitetet, fordi de havde medvirket 

til nazistisk virksomhed,« oplyser Palle 
Roslyng-Jensen. 

Jødiske forskere fyres
Mere interessant er ifølge KU-historikeren, 
hvor omfattende det videnskabelige sam-
arbejde var med Tyskland i 1933, da Hitler 
kommer til magten. Danske forskere choke-
res over, hvor hastigt tysk videnskab nazifi-
ceres i de følgende år. 

»Det går lynhurtigt,« fortæller Palle Ros-
ling-Jensen. 

»Nogle tyske videnskabsmænd bliver fy-
ret, især jøder. De andre reagerer ikke kun 
med tilpasning, men også medvirken i form 
af stærk nationalisme og racistisk opførsel. 
Og det skal man selvfølgelig forholde sig til, 
når man har sådanne tætte videnskabelige 
forbindelser.«

Reaktionen falder lidt forskelligt hos de 
danske forskere. 

»Nogle bryder forbindelsen med deres 
tyske forskerkolleger, så snart de registrerer 
nazificeringen. Andre tøver og siger: Ah, 
stormen lægger sig nok, vi kender jo vores 
tyske venner som fornuftige mennesker.”«

At bryde sine videnskabelige bånd opfat-
tes som svært og trækker ud til langt op i 
30’erne. Afgørende i den forbindelse er også 
den enkelte forskers ideologiske grundhold-
ning. 

»Det er klart, at hvis du er venstreoriente-
ret på det tidspunkt, så er du ubetinget anti-
nazist; hvis du er konservativ-national, så er 
det vanskeligere. Det ses tydeligt i historie-
faget, hvor nogen bryder af med det samme, 
mens andre fortsætter samarbejdet,« fortæl-
ler Palle Roslyng-Jensen.

rektor holder lav profil
Da besættelsen kommer, skifter dagsorde-
nen dog, og det nationale spørgsmål rykker 
helt i forgrunden i alle samfundsgrupper.

»Generelt må man sige, at universitetets 
ledere, Rektor og Konsistorium, holder lav 
profil,« fortæller Palle Roslyng-Jensen.

Der er forskellige henstillinger til de stu-
denterblade, der går længst i nazismekritik. 
Men der er også henstillinger til de enkelte 
nazistiske undervisere, der laver opslag på 
universitetet om nazistiske møder.

»Så det er i virkeligheden et led i den al-
mindelige samarbejdspolitik med at holde 
lav profil over for nazisterne og besættelses-

magten,« konstaterer historieprofessoren. 
Under besættelsen bliver den nationale 
dagsorden meget stærk over hele det poli-
tiske spektrum. Blandt studenterne er der 
også kun få, der bliver aktive nazister. 
»Vi har en studenterfraktion i det danske 
nazistparti, som kun tæller 60 medlemmer. 
Det kan ikke siges at være voldsomt,« kon-
staterer Palle Roslyng-Jensen

holdning til nazistisk videnskab
Mere interessant end antallet af egentlige 
nazister er spørgsmålene om hvornår og 
hvordan og på hvilke præmisser, man i uni-
versitetsverdenen tager afstand fra nazistisk 
videnskab, mener den danske besættelses-
historiker.

»Svarene falder forskelligt ud i de forskel-
lige videnskabsgrene. Mens det nazistiske 
budskab fremtræder åbent inden for nogle 
af fagene på Humaniora og Teologi, kan det 
holdes mere instrumentelt, hvis du befinder 
dig inden for naturvidenskab.« 

Derfor er det også naturvidenskabsfolk, 
der fortsætter samarbejdet længst tid ud fra 
en formening om, at kollegerne jo er fornuf-
tige videnskabsfolk. 

Det mest velkendte eksempel er Nils Bohr, 
og han er endda jøde og KU’s absolutte 
frontfigur med Nobelpris og alle tænkelige 

hædersbevisninger, som Palle Roslyng-
Jensen udtrykker det.

Ikke desto mindre fortsætter Bohr efter 
den tyske invasion 9. april 1940 samarbej-
det med sin gamle studiekammerat Werner 
Heisenberg, som under anden verdenskrig 
stod bag det tyske forsøg på at udvikle 
atombomben. 

Forholdet mellem de to gamle studiekam-
merater og nobelpristagere i fysik og afslut-
ningen på deres nære venskab, efter at He-
isenberg fortalte Bohr om atombomben på 
et møde i København i september 1941, er 
beskrevet i flere bøger og har været opført 
som teaterstykke under titlen Copenhagen.

et aktuelt budskab
Havde man håbet på, at konferencen om 
universiteterne og nazismen ville bringe saf-
tige afsløringer af nulevende kollaboratører, 
blev man slemt skuffet.  

”Vi har ikke overraskende nyheder om, at 
denne eller hin professor er nazist. Grund-
læggende synes vi, at det har kørt alt for vidt 
med den form for skalpejagt,« mener Palle 
Roslyng-Jensen.

»Det nye og interessante i forhold til tidli-
gere forskning på området er forsøgene på 
at fastlægge, hvilke faktorer og præmisser, 
som er på spil, når man skal afgøre, hvornår 
man skal sige fra, og på hvilken måde. Og 
tilsvarende: Hvornår går man med og på 
hvilken måde.”

Er der et nutidigt budskab i det også?
»Ja, det er der selvfølgeligt,« siger Palle 

Roslyng-Jensen efter en kort tænkepause.
»I dag skal du som forsker stadig tænke 

over, hvad du er med til, og hvordan det 
bliver brugt, men der er i højere grad et kol-
lektivt ansvar. Universitetet har en meget 
stærkere overbygning og er en stærkere 
institution end dengang, hvor der kun var 
Rektor og Konsistorium med den lave profil, 
hvorfor det i høj grad blev hver den enkeltes 
ansvar.«

rjb@adm.ku.dk
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Forskerne på Københavns univer-

sitet og andre højere uddannelser 

holdt sig mest i baggrunden 

under besættelsen.
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i universitetets  
hænder bliver 
specialet en 
dødfødt baby
Specialer formidler studenterforskning og præsenterer 
værdifuld viden, som på universitetets tørre fag risikerer at 
blive tabt på gulvet. Studerende efterlyser bedre rammer for 
videndeling og faglig debat.

ikke have lov til, hvis man spørger de stu-
derende, der i stedet har taget sagen i egen 
hånd.

Når universitetet ikke formår at holde 
specialerne i live, må de studerende nemlig 
selv stå for at give hinanden og deres opga-
ver kunstigt åndedræt. Med det formål har 
Christian Baun og Pia Mejdahl Daugbjerg 
skabt hver deres specialeklub.

»Det er første forsøg på at etablere noget, 
der kan italesætte og afhjælpe de problemer 
med videndeling, faglighed og specialer, 
som universitetet har,« forklarer Christian 
Baun.

I maj afholdt han og alumneforeningen 
IKK Alumne for første gang det, der skal 
blive en tilbagevendende specialeaften med 
fokus på diskussion af faglighed og viden-
deling mellem instituttets studerende. Her 
præsenterede tre nye dimittender fra tre 
uddannelser under Institut for Kunst- og 
Kulturvidenskab deres specialer.

livgivende folkeoplysning
Pia Mejdahl Daugbjergs initiativ sigter bre-
dere. På nørrebrokollegiet Studentergården 
har hun planer om en gang om måneden 
at samle beboere og udefrakommende i en 
nyoprettet specialeklub. En dimittend per 
gang fremlægger sit speciale, hvorefter til-
hørerne opfordres til at diskutere oplægget 
og specialets pointer.

»Her bor en masse studerende, som kom-
mer fra en masse forskellige fag, og hvis 
man kan være med til at mangfoldiggøre 
noget af al den viden, der findes på stedet, 
ville det være meget smukt,« siger Pia Mej-
dahl Daugbjerg om sine bevæggrunde for 
oplysningsprojektet.

Specialeklubben er for alle studieretnin-
ger og fagligheder og kan for en aften kalde 
den enkelte specialeskribents viden til live, 
idet den på ny bliver talt om og debatteret. 
Samtidig kan klubben give de øvrige med-
virkende større indsigt i andre studerendes 
forskning – og i hvad der sker andre steder 
på universitetet. 

Ofre for dårlig isolering
For Christian Baun er den fagligt funderede 
videndeling i højsædet, da den kan motivere 
og inspirere på tværs af årgange og have 
stor indflydelse på, hvor gode kandidater 
universitetet i sidste ende producerer.

Han efterlyser derfor, at man i højere 
grad prioriterer at hjælpe til med at give op-
gaverne liv og facilitere interaktion mellem 
de studerende som videnspersoner. Med 
øget interaktion kan både de studerende og 
universitetet nå nye højder. Lige nu bevæ-
ger udviklingen sig imidlertid i den forkerte 
retning:

»Jeg er generelt bekymret for det, jeg 
kalder varmetab. Isoleringen på institut-
tet mangler simpelthen,« vurderer han. At 
specialeviden går tabt, fordi den får lov at 
blive glemt, er synd og skam – og helt unød-
vendigt.

»Universitetet må kunne skabe et system, 
der kan holde på viden og de ressourcer og 
kompetencer, der findes i de enkelte stu-
derende og i deres opgaver og specialer og 
engagement.« 

Så længe specialerne syltes, har de poten-
tielle, positive sidegevinster ikke mulighed 
for at træde frem. Dét er kreperligt – for spe-
cialernes forfattere såvel som universitetet.

uni-avis@adm.ku.dk

for enden af kandidatstudierne. En betingel-
se, han kan forlige sig med. Men han ærgrer 
sig over, at instituttet heller ikke på anden 
vis vælger at markere og gøre brug af den 
væsentlige viden, specialerne indeholder.

specialets agoni
»Det er rigtig ærgerligt, at det ofte kun er 
ens vejleder og censor, der forholder sig til 
den forskning, man som studerende bedri-
ver. Man bruger enormt meget tid på at skri-
ve et speciale, og alligevel ender det bare på 
en støvet hylde på Det Kongelige Bibliotek,« 
uddyber Pia Mejdahl Daugbjerg, som er 
kandidatstuderende på Statskundskab.

Hvis specialet ikke bliver publiceret eller 
yderligere bearbejdet i et ph.d.-projekt, vil 

videndeling
Af Therese leonhardt Hjorth

Mange studier på Københavns Universitet 
har gennem årene sparet specialeforsvar 
væk, og de studerende er overladt til blot at 
aflevere deres specialer og blive kandidater, 
uden nogen opdager det.

Christian Baun er kandidat i Litteratur-
videnskab. Han afleverede sit speciale om 
(sen)moderne brevromaner den 15. august 
2011 og modtog et eksamensbevis et halvt 
år senere. Han ved ikke rigtig, hvornår han 
kan siges at være blevet kandidat. Et sted 
midt imellem de to datoer, måske.

Fra begyndelsen har han været indforstået 
med, at der ikke ventede et specialeforsvar 

det på de tørre fag i de fleste tilfælde blive 
liggende ulæst på bibliotekshylden. Og det 
er netop det, der irriterer Christian Baun:

»Specialet er en død sild. Det er levende i 
undfangelsen og i skriveprocessen, men ved 
afleveringen har det en tendens til at blive 
dødfødt.«

Der mangler ganske enkelt et samarbejde, 
den indsamlede viden efterfølgende kan 
indgå i, mener han. Værkets indhold og po-
tentiale går tabt, når det ender i et arkiv, in-
gen studerende har umiddelbar adgang til.

forsøg på førstehjælp
For hvad er viden værd, når den ligger og 
samler støv i en hengemt bibliotekssektion? 
Ikke særlig meget, men det skal den heller 

ny prOces

De fleste specialer ender på en støvet 

hylde på Det Kgl. bibliotek. Det skal 

være slut, mener studerende.
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ledelsen:  
specialet lever

»Jeg skrev om nekroæstetik«

ledelsen har fuld forståelse for, at det kan 
være en flad fornemmelse at aflevere et 
speciale og lukke skrivebordsskuffen efter 
lang tids arbejde, men minder om, at der er 
alternativer til støvede bibliotekshylder og 
glemsel.
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Af nicklas Freisleben lund

MiKKel Krause  

frantZen 

alder 28.  

cand.mag.  

i litteraturvidenskab.  

afleverede speciale  

1. marts 2012. 

 

hvad handler specialet om?
Om død. Eller, rettere, om sam-
menhængen mellem kunst og 
død og politik og død. 

Jeg interesser mig for kunst, 
der har liget som sin domine-
rende figur, og som opstiller 
æstetiske dødsverdener. Jeg kal-
der det nekroæstetik. Desuden 
har jeg fra Achille Mbembe lånt 
et begreb om nekropolitik – når 
politiske administrationer pro-
ducerer direkte eller indirekte 
former for mord. 

Der er en udemokratisk di-
stribution af død i postkoloniale 
tredjeverdenslande, i Afrika, i 
Israels besættelse af Palæstina, 
i Middelhavets døde bådflygt-
ninge. Og massemord på hund-
redvis af unge kvinder i Ciudad 
Juarez i Nordmexico siden start-
halvfemserne. 

I denne by – de døde kvinders 
by! – udkrystalliseres specialets 
problemstilling, for der er sam-
menfald af nekroæstetik og 
nekropolitik. Jeg analyserer to 
nekrokunstneriske værker, der 
forholder sig til massemordet: 
Roberto Bolanos roman 2666 og 
den mexicanske kunstner Teresa 
Margolles’ praksis. 

hvorfor skal vi andre interes-
sere os for dit speciale?
Den engelske filosof Simon 
Critchley har engang sagt: »One 
dies, big deal: Everybody dies«. 

Det er jo på mange måder 
sandt, men der er også steder, 
hvor Crichtleys udsagn klinger 
hult: hvor æstetiske eller poli-

tiske dødsverdener opstår, og 
hvor dødens såkaldte demokra-
tiske vilkår undergraves. 

Nogle mennesker dør en uti-
dig død, som ikke ’gælder’ eller 
’tæller’, og som hverken får op-
mærksomhed eller begravelse. 
Vi er nødt til at få øjnene op for 
den ’nekropolitiske virkelighed’, 
og det er mit speciales etiske im-
perativ. Som litterat og kultur-
teoretiker er jeg interesseret i, 
hvordan samfundet, kunstnerne 
og forskerne forholder sig til den 
virkelighed. Har man et ansvar?

hvilken avisforside gemmer  
sig i dit speciale?
Den kunne handle om verdens 
glemte døde, for dem er der nok 
af. For eksempel er medierne for 
tiden fulde af nyheder fra Me-
xico, hvor den ene narko-liglast 
efter den anden dukker op. 

Men det paradoksale er jo, at 
nekrokunsten er og kan noget 
helt andet end avisforsiden, der 
ofte går nekropolitikkens ærinde 
uden at vide det. Uanset hvad, 
så hører vi – som sagt og med 
jævne mellemrum – om de her 
katastrofer. Man læser nyheden 
og ser på billedet, men man fort-
sætter sit liv som om intet var 
hændt. Man konfronteres ikke 
som læser med det konkrete liv, 
der ender, og man påvirkes ikke 
affektivt. Nekrokunsten kan 
overskride denne følelsesløshed.

Hold øje med elevator-specialer på

uniavisen.dK
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videndeling 2
Af Therese leonhardt Hjorth

Der er ikke mange poppende 
champagnepropper eller ventende 
fyrværkeri, der bliver skudt af for 
at fejre, at verden er blevet bare 
en lille smule rigere, når man som 
studerende afleverer sit speciale på 
Københavns Universitet.

Det er ikke et klap på skulderen 
eller tillykke, der mangler, men 
snarere en faglig anerkendelse af 
den viden, man har produceret, og 
som ved afleveringen af specialet 
bliver stedt til hvile, fordi ingen 
arbejder videre med den eller over-
hovedet opdager, at den eksisterer. 

Sådan lyder de studerendes 
kritik, og den bliver der lyttet til. 
Ledelsen i Uddannelsesservice og 
på Institut for Kunst- og Kulturvi-
denskab (IKK) er klar over, at der 
kunne blive gjort mere for at øge 
synligheden af de studerendes spe-
cialeforskning, men forsikrer, at 
der skam også arbejdes med sagen.

fælles ansvar
Institutleder på IKK Mette Sandbye 
lægger dog ud med at fastslå, at 
der ikke er tale om nogen ny pro-
blematik, og at studerende godt 
kan tage sagen i egen hånd.

»I 1990, da jeg afleverede mit 
speciale, mente jeg det samme, 
som studerende gør i dag. Jeg 
havde ikke lyst til bare at aflevere, 
så jeg satte mit eget arrangement 
op.«

Mette Sandbyes speciale om 
iscenesat fotografi førte således 
både til avisartikler og en bogudgi-
velse. Hun mener, det er vigtigt, at 
man som studerende selv tager an-

svar for, at ens vidensproduktion 
ikke bliver væk i mængden, for det 
er en opgave, instituttet ikke kan 
klare selv.

Vicedirektør for uddannelse 
Hanne Harmsen kan fortælle, at 
man centralt forventer, at KU i den 
kommende udviklingskontrakt vil 
fastsætte et mål om, at en vis andel 
af specialerne gennemføres i sam-

arbejde med eksterne partnere, 
hvilket vil give en konkret samar-
bejdsflade og øget anvendelse af 
specialerne.

elektronisk database
Et andet projekt, der skal forsøge 
at imødekomme de studerendes 
behov er Diskurs, som i et samar-
bejde mellem universitetet og Det 
Kongelige Bibliotek inden længe 
vil skulle fungere som hele univer-
sitetets vidensbank. Diskurs er en 
elektronisk specialedatabase, som 
allerede nu er åben for at modtage 
de studerendes opgaver. 

KU’s studerende producerer ca. 
3.500 specialer om året, og man 
kan nu som studerende vælge, 
om det ene fysiske eksemplar, der 
arkiveres i Det Kongelige Bibliotek, 
skal suppleres med elektronisk til-
gængelighed.

»Vi håber og tror, Diskurs vil 
fungere som en værdifuld viden- 
og ressourcekilde for såvel stude-
rende som andre interesserede,« 
siger Hanne Harmsen.

ressourceopsparing
Lokalt arbejder man også på Insti-
tut for Kunst- og Kulturvidenskab 
med i højere grad at udnytte ste-
dets ressourcer og inddrage de stu-
derende som faglige medspillere. 

»Vi kunne godt blive bedre til at 
høste af de studerendes erfaringer 
og gøre brug af deres viden,« er-
kender Mette Sandbye, »men det 
arbejder vi også på.«

Hun nævner aftagerpaneler og 
alumneforeninger som eksempler 
på nyere tiltag, »der også handler 
om at benytte nye dimittender som 
ressourcepersoner,« og er en liv-

line til dem, der bliver færdige. 
Og på IKK afholdes der faktisk også 
flere gange om året specialerecep-
tioner med både vin og roser. Her 
inviteres dimittendernes familier, 
og deres specialeemner læses op. 

Fyrværkeriet må de studerende 
imidlertid selv stå for. 

uni-avis@adm.ku.dk

faKta OM disKurs

SPEcIAlEDATAbASE - Diskurs er en digital samling af Ku’s specialer og prisopgaver 

og de studerendes mulighed for at få specialer offentliggjort elektronisk. Specialerne 

er fuldt søgbare via Det Kongelige bibliotek. Det er planen, at alle fakulteter i løbet af 

2012 skal implementere brugen af Diskurs. læs mere på https://diskurs.kb.dk/.

elevator-specialer
Dit speciale skal frem i dagens lys. Fremover vil  

uniavisen.dk bringe ultrakorte interviews med kandidater, vi 
møder i elevatoren, som lige har afleveret. Mail os, hvis du vil 

interviewes. Her er en smagsprøve.
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giftigt kryb har 
indtaget Zoologisk 
Museum

FlERE gÆSTER I SPInDET – Zoologisk 
Museum bad, i forbindelse med deres 
seneste udstilling om edderkopper, 
kunsthåndværkere udføre værker over 
udstillingens tema. De kunstneriske indslag 
skal tiltrække nye grupper af besøgende.

leg Med læder-KOppen 

Joakim Engel er projektleder på Zoologisk Museums udstilling om edderkopper. Her står han 

ved ’læderedderkoppen’, en forvokset model til børn. Den er så robust, at børnene kan svinge sig 

i den, og byder dem velkommen ved indgangen til udstillingen. Modelmager: Esben Horn.

spindelvævssKåle 

Skåle udformet som spindelvæv, 

i stål, af kunstneren guillaume 

lehoux. 

verdens tungeste  (øverst)

Arten hedder Theraphosa blondi. Den har intet dansk navn, men den er 

pænt stor. Den kan skyde giftige hår på bagkroppen ud i luften mod en 

angriber, og det kan især være meget ubehageligt for astmatikere.
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særudstilling
Af Anders Fjeldberg

Kriblekrable. Små, lodne, giftige kryb med 
et dårligt rygte. Edderkopper. 

De ottebenede småkryb har fået en flot 
udstilling for sig selv på Zoologisk Museum 
ved Københavns Universitet. Den er lykke-
des godt, fordi museet har tænkt over, hvad 
det skulle gøre ved de mange kvadratmeter 
udstillingsplads, der er til sin rådighed. De 
levende udstillingsgenstande fylder ikke ret 
meget, heller ikke efter de er blevet sikkert 
indlogeret i deres glasmontrer.

Løsningen har været at få kunstnere og 
modelmagere til at bidrage ved at fremstille 
kunstneriske genstande for at fylde pladsen 
mellem montrerne med de små bæster. 
Samtidig håber museet at opnå yderligere 
en virkning ved at udnytte kunsten i edder-
koppeudstillingen. 

vil tiltrække nye besøgende
»Vi har forsøgt at integrere noget mere 
kunst og kulturhistorie i udstillingen, end 
man klassisk ville gøre på naturhistoriske 
udstillinger, for at kunne nå ud til et større 
publikum,« siger Joakim Engel, der er 
kreativ direktør og 3D-artist for Zoologisk 
Museum. 

Museet har gjort sig målgruppeovervejel-
ser for at tiltrække nye grupper af tilskuere, 
fortæller han videre: 

»Naturhistoriske museer er generelt gode 
til at tiltrække mange børn, og det er vi 

også, men vi mangler at få bedre fat i de lidt 
yngre voksne og i par uden børn. Her prøver 
vi at ramme lidt bredere og få nye grupper 
af besøgende ind på museet,« siger Joakim 
Engel. 

verdens tungeste edderkop
Udstillingens levende udstillingsgenstande 
er der alle slags af. Store og små, giftige og 
mindre giftige, aggressive og helt fredelige. 
Mange af edderkopperne kan godt lide at 
sidde og ’vise sig frem’ på glasvæggene i de-
res montrer. 

Joakim Engel fortæller, at hver art har sit 
eget temperament. Én edderkop er meget 
tolerant og en god nybegynder-edderkop for 
kæledyrsholdere. En anden, der også er me-
get giftig, er til gengæld totalt hysterisk og 
stiller sig på bagbenene i forsvarsposition, 
hvis museets medarbejdere bare nærmer sig 
for at arbejde med dens bolig, fortæller han. 

Udstillingen har selvfølgelig også et 
eksemplar af verdens tungeste edderkop: 
theraphosa blondi (intet dansk navn). Den 
er stor som en voksen mands håndflade og 
er ganske fredelig, men den kan skyde sine 
giftige ryghår fra sig, når den føler sig truet, 
og det kan selvsagt være vældig ubehageligt 
for mennesker.

Kæmpeedderkopper af glas
Udstillingen er i det hele blevet til en smuk 
og talentfuld blanding af de levende dyr og 
en del edderkoppeinspirerede kunstværker 
samt diverse brugsgenstande fra hele ver-

rOvedderKOp 

Edderkop af Ancylometes-slægten. Det er en stor rovedderkop, der jager både på vandover-

fladen og under vandet. Den fanger insekter samt små padder, krybdyr og fisk. Efter sigende 

spinder den net under vandet, og hannen bruger desuden sine silketråde til at binde hun-

nen med, når de parrer sig. Ancylometes bogotensis er udbredt fra nicaragua til bolivia.

glasMOnstre

Et par af museets fem fantastisk flotte, farvestrålende glasedderkopper. De er alle 

udført at glaskunstneren neil Wilkin. Zoologisk Museum gav ham fire måneder til opga-

ven, og han blev færdig kun to uger inden udstillingen åbnede. glasedderkoppen på bil-

ledet er lavet som model efter en Peucetia viridans, også kaldet losedderkop på dansk. 

Fakta
Zoologisk Museum,  

universitetsparken 15, 2100 Kbh. Ø

Museet har åbent tirsdag-søndag kl. 10-17 

udstillingen varer indtil 23. december 2012

Studerende og ansatte på Ku kommer  

gratis ind med ID-kort.

den, der er inspireret af spindlernes fanta-
stiske væv. 

En glaskunstner har på næsten magisk 
vis udført de farvestrålende og naturtro ed-
derkoppekopier i kæmpestørrelse. En anden 
kunstner har vævet et halstørklæde, der er 
lavet udelukkende af spindelvæv fra Nephi-
la-edderkopper. Museet har også valgt at 
fremvise kunstskåle formet som spindelvæv 
af rustfast stål. 

Udstillingen viser desuden eksempler på 
naturfolks udnyttelse af spindelvæv. Var det 
for eksempel noget med et sæt regntøj lavet 
af spindelvæv? Det er nemlig vandtæt, fandt 
et naturfolk ud af. 

anfj@adm.ku.dk
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interview

»vores styrke 
er vores  
forskellighed«
Den nye dekan for det  fusionerede natur- og biovidenskabelige 
Fakultet har fokus på det psykiske arbejdsmiljø og ingen skumle 
planer om at nedbryde velfungerende miljøer. Han glæder sig til 
at stå i spidsen for et fakultet, der kan gøre en forskel i det danske 
samfund og på Københavns universitet.

natur- Og biOvidensKab
Af Richard bisgaard

Han ligner en, der lige er trådt ud af kæl-
deren under Niels Bohr Institutet, som han 
står der på trappen op til Det Natur- og 
Biovidenskabelige Fakultets hovedkontor 
på Bülowsvej med et stort smil på læberne 
under det hvide fuldskæg iklædt et par gam-
meldags cowboybukser, blå skotskternet 
skjorte og et par fodformede sorte sko.

Og det er da også lige nøjagtig, hvad han 
er. Der er ingen forstillelse over naturviden-
skabsfolk, og som en ægte en af slagsen går 
58-årige John Renner Poulsen ikke og vigter 
sig i jakkesæt, selv om han netop er blevet 
ansat som dekan for det nye naturvidenska-
belige superfakultet på KU. I stedet går han 
med snuden lige i sporet efter den afgående 

dekan fra Science, Nils O. Andersen, som 
han også afløste som direktør og institutle-
der på Niels Bohr Institutet i 2005.

Der er heller ingen fornærmelse at spore 
over, at han i måneden op til sin tiltræden 1. 
juni må tage til takke med et skrabet kontor 
på størrelse med et kosteskab, hvor Deres 
udsendte lige kan klemme sig ind i hjørnet 
med sine spørgsmål.

»Sådan er vilkårene, når man er midt i en 
fusionsproces,« konstaterer han tørt.

Og at processen allerede er godt frem-
skreden fremgår med al tydelighed af de 
mange nye navneskilte, der er sat op ved 
siden af dørene ind til de kontorer, hvor de 
engagerede kommunikations- og admini-
strationsmedarbejdere fra Det Biovidenska-
belige Fakultet (Life), tidligere Landbohøj-
skolen, førhen sad. De er nu spredt for alle 
vinde og indgår i opbygningen af de to nye 
superfakulteter på Københavns Universitet 
(se boks).

I stedet er kommunikationsafdelingen og 
administrationen fra Det Naturvidenska-
belige Fakultet så rykket ind i den gamle 
Landbohøjskoles historiske bygninger 
efter i et par år at have haft til huse i en af 
universitetsbygningerne på Tagensvej. Til-
bage fra Life er kun enkelte medarbejdere, 
heriblandt den konstituerede dekan, center-
direktør for Skov og Landskab Niels Ehlers 
Koch.

Spørgsmålet er så, hvordan medarbej-
derne fra den tidligere Kongelige Veterinær- 
og Landbohøjskole har det med at komme 
under kommando af en højenergifysiker fra 
det ’gamle’ KU. 
  
interesse eller behov  
for psykologbistand
Din forgænger, Niels Ehlers Koch, fik angive-
ligt et chok, da han som nykonstitueret dekan 
opdagede, at et tilbud om psykologbistand 
var den mest læste artikel i fakultetets ny-
hedsbrev, hvilket han tolkede som udtryk for, 

at mange føler sig usikre og demotiverede for 
øjeblikket. Hvordan tolker du situationen?

»Nu er jeg jo videnskabsmand, ikke, 
og man skal lade være med at sætte lig-
hedstegn mellem dem, der klikker på en 
artikel om psykisk arbejdsmiljø, og dem 
der faktisk søger psykologhjælp. At jeg klik-
ker på artiklen kan jo skyldes, at jeg finder 
emnet interessant. Hvis jeg henvender mig 
til psykologhjælp, er det fordi jeg har det 
dårligt. Så oplysningen var ikke så direkte 
chokerende, som man kunne få indtryk af i 
Universitetsavisens omtale. Men jeg er meget 
opmærksom på, at det psykiske arbejdsmiljø 
kan have problemer lige i øjeblikket, og jeg 
har bedt områdelederne om straks at melde 
tilbage til mig, hvis de observerer noget i 
den retning.«

Hvad kan du gøre som dekan for at modvir-
ke sådanne bekymringer hos medarbejderne?

»Jeg kan jo for det første vise, at vi ikke 
begynder at lave tiltag, som nedbryder 
nogle af de positive miljøer, som findes på 
Life i øjeblikket. Og jeg skal nok få at vide 
øjeblikkeligt, hvis jeg kommer til at gøre et 
eller andet, som er negativt i forhold til de 
eksisterende miljøer. De studerende giver 
meget markant udtryk for, at de er bekym-
ret for deres studiemiljø. Jeg har ingen 
intentioner om at ødelægge noget som er 
godt. 

Men nogle vil måske sige, at skaden er al-
lerede sket?

»Ja, men så må vi afhjælpe det,« siger 
John Renner Hansen, der vil have fokus på, 
at hver eneste medarbejder ved, hvad de 
har med at gøre. 

»Vi har på universitetet en række hoved-
områder. Vi beskæftiger os med uddannelse 
og forskning, med udadvendt virksomhed 
som erhvervssamarbejde og myndigheds-
betjening samt med kommunikation og op-
lysning til den øvrige verden. Det skal være 
sådan, at hver eneste medarbejder ved, 
hvorfor de sidder her. Mit helt klare mål er, 

OM faKultetet

Den 1. januar 2012 blev Det natur- og 

biovidenskabelige Fakultet etableret ved en 

sammenlægning af det tidligere naturviden-

skabelige fakultet og det tidligere bioviden-

skabelige fakultet (lIFE, oprindeligt KVl), dog 

således at veterinærområdet er blevet en del 

af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 

Fakultetet har ca. 3.400 medarbejdere, 9.000 

studerende og en årlig omsætning på ca. 2,5 

mia. kroner, svarende til 1/3 af universitetets 

samlede budget. 

Fakultetet er organiseret med en fakultets-

ledelse, en fælles administrativ enhed og 12 

institutter og gennemgår aktuelt en reorga-

nisering samtidig med, at der gennemføres 

en række større renoveringer og nybyggeri af 

laboratorier og andre bygninger.

Fakta

at jeg om et stykke tid kan spørge en hvilken 
som helst medarbejder: Hvordan har det, 
du har lavet i dag, bidraget til udviklingen 
af det hovedområde, du er indenfor,« siger 
han og tilføjer:

»Når man laver fusion af den her type, 
hvor en række medarbejdergrupper laver 
stort set identiske ting på de to fakulteter, 
kan man godt risikere, at der opstår nogle 
lommer, hvor jobbeskrivelsen er blevet no-
get uklar. Hvorfor laver jeg egentlig det her, 
spørger man sig selv. Og der er ikke noget så 
frustrerende, som ikke at være fuldstændig 

”Vi begynder 
ikke at lave 
tiltag, som 
nedbryder 
nogle af 
de positive 
miljøer, som 
findes på Life  
i øjeblikket.”
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klar på, hvorfor man er en del af organisa-
tionen.« 

institutterne skal have egen identitet
Den nye dekans hovedopgave bliver at 
skabe et nyt fakultet, der fremmer det bed-
ste fra de to fusionerede fakulteter, fremgår 
det af opgavebeskrivelsen, og den proces er 
allerede i fuld gang.

»Der er foregået utrolig meget i det se-
neste halve år. Det hele er linet op og kører 
meget fint i øjeblikket,« siger John Renner 
Hansen, der har kunnet følge udviklingen 
tæt som institutleder af Niels Bohr Insti-
tutet, NBI.

Men NBI og ’gamle’ KU har vel heller ikke 
følt sig klemt af fusionen på samme måde, 
som tilfældet har været ude på Life?

»Det er rigtigt. Vi har følt, at vi ikke havde 
så meget at tabe. Vi har haft en meget fin 
og stærk faglig identitet på NBI. Det er en 
meget velfungerende enhed, hvor man ved, 
hvorfor man er der, man har en vision og 
man har en række succesfulde forsknings-
grupper, som er vældig gode til at markere 
sig internationalt. Uddannelserne har ud-
viklet sig positivt over de sidste fem-otte 
år, der er kommet flere studerende, og vi er 
ikke på nogen måde bange for at drukne i 
en fusion.«

Nu taler du som gammel institutleder for NBI!
»Jeg ved godt, at der er en lang række 

grupper og personer fra Life, som er bekym-
rede for, at mange af de positive ting, der 
var på det gamle fakultet, vil gå tabt. Som 
ny dekan kan jeg imidlertid forsikre, at der 
overhovedet ikke er noget, der skal nedbry-
des. Ingen er ude på at ødelægge nogens 
identitet. Det nye fakultet kommer til at be-
stå af 12 institutter med hver deres særegne 
interesser og særkende. Og det skal de blive 
ved med. Vi skal leve af diversiteten. Vi skal 
ikke være ens.«

»Det er diversiteten i det nye fakultet, der 
gør, at vi nu kan nå meget længere, fordi vi 

samarbejder på tværs af områder, som må-
ske ikke før havde så meget med hinanden 
at gøre. Nu er de imidlertid kommet under 
en fælles ledelse, som måske kan være 
fødselshjælper til nye initiativer på tværs af 
institutter,« siger den nye dekan.

er Ku for lille til et storfakultet?
Et helt andet problem er så, om KU over-
hovedet er stor nok til at rumme så stort et 
fakultet med over 3500 medarbejdere, 9000 
studerende og en omsætning på 2,5 milliar-
der kroner om året?

»Uf, det var et interessant spørgsmål. Lad 
mig vende det om og sige: Det bliver en 
styrke, at vi har et stort fakultet, fordi vi har 
den store diversitet, og vi har ressourcerne,« 
afparerer John Renner Hansen og fremlæg-
ger et lille regnestykke.

»Med cirka to promille af Danmarks be-
folkning immatrikuleret som studerende og 
med et samlet budget på cirka 1,6 promille 
af bruttonationalproduktet, har det nye fa-
kultet enestående muligheder for at gøre en 
forskel i det danske samfund. I løbet af fem 
år har vi haft op imod en halv procent af be-
folkningen i tale. Vi har fået et natur- og bio-
videnskabeligt miljø, som virkelig kan rykke 
noget. Fordi vi har så stor adgang til det om-
kringliggende samfund, kan vi mærke hvad 
der rører sig, og vi kan kommunikere ud i 
samfundet gennem vores tidligere studeren-
de. Og vi har tilmed mange ressourcer.«

Så hvad skal det nye naturvidenskabelige 
fakultet egentlig med KU? 

»Åh, men KU er meget andet. Vi er et uni-
versitet. Vi skal huske, at et universitet er ik-
ke sådan noget monofakultært noget. Vi har 
også brug for at tale med humanisterne, med 
økonomerne, med teologerne, vi har brug for 
at være netop et universitet, hvor de forskel-
lige hovedområder beriger hinanden. Ved at 
stå sammen, kan vi lave nogle fine tiltag.«

Men i nogle tilfælde vil dansk naturviden-
skab måske være bedre tjent med at gå selv?

»Ja, og så er der andre tilfælde, hvor vi er 
meget sårbare. Fx ved nedskæringer.«

Naturvidenskab nyder vel generelt mere be-
vågenhed hos politikerne end Humaniora og 
Samfundsvidenskab?

»Ja, i dag. Men hvad med om 14 år? Altså 
sådan noget med at skille universiteter fra 
hinanden skal man være yderst varsom 
med, fordi det politiske system kan vende 
i løbet af ganske kort tid. Universitetet er 
sådan set en meget stabiliserende faktor i 
samfundet. KU har eksisteret i over 500 år 
som en multikulturel enhed, og det skal det 
bare blive ved med. Så har man monofa-
kultære universiteter som fx DTU ved siden 
af, og de gør det også vældig godt på deres 
præmisser, men jeg synes bestemt ikke vi 
skal lave flere af den type organisationer.« 

store institutter skaber stabilitet
Hvad vil der ske, hvis fusionen ikke bliver en 
succes? Kan den rulles tilbage?

»Det vil være lige så sandsynligt, som at 
luften pludselig forsvandt i dette rum. Et af 
formålene med fusionen er at få instituten-
heder, som også er tilstrækkelig store til at 
kunne tage initiativer og modstå nogle af 
de økonomiske udsving. Jeg kommer selv 
fra NBI, og det har nu den størrelse, som jeg 
mener andre institutter også bør have.« 

Hvor stort er det?
»NBI har et budget på omkring 300 mil-

lioner kroner og beskæftiger 335 medar-
bejdere, heraf 70 fastansatte forskere, 125 
ph.d.er, 70 postdoc’er og 70 teknisk-admi-
nistrative medarbejdere. Det er en passende 
enhed, der giver mulighed for at tage nogle 
initiativer. For eksempel er en af verdens 
førende forskere inden for kvante-elektro-
nik, professor Charles Marcus fra Harvard 
University i USA, netop blevet fastansat i et 
helt nyt professorat på Niels Bohr Institutet 
takket være en bevilling på 38 millioner fra 
Villum Fonden. Vi kan gå ud og støtte sådan 
nogle ting og håndtere store grundforsk-

ningscentre, fordi vi har en vis størrelse. Det 
er en af pointerne ved fusionen – at blive 
mindre sårbare overfor udsving og tage 
initiativer. Der er lige det der overskud til at 
kunne satse.«

Har du ellers nogen mærkesager?
»I første omgang drejer det sig om at 

komme rundt på alle institutter og lære fa-
kultetet ordentlig at kende.

Der er en lang række ting, vi skal arbejde 
på. Internationalt samarbejde om uddan-
nelse og forskning, det psykiske arbejds-
miljø, forbedring af infrastrukturen for 
forskningen, udvikling af it-service for alle 
medarbejdere, forskningsfinansiering og 
udvidelse af samarbejdet med ministerier 
og erhvervsliv.«

lønnen spiller ingen rolle
Den største personlige omkostning for John 
Renner Hansen ved at tage jobbet som de-
kan er, at han har været nødt til at lægge sin 
gamle drøm om at vende et hundrede pro-
cent tilbage til forskning og undervisning på 
hylden, når hans stilling som institutleder 
på NBI ville være udløbet om to og et halvt 
år.

»Jeg har jo de sidste 25 år arbejdet med at 
alle de ting, der nu løber af stablen nede på 
CERN omkring Higgs-partiklen. Og det er jo 
noget vemodigt nu at skulle tage beslutnin-
gen om, at det skal jeg ikke tilbage til.«

Er det ikke mere spændende at forske i uni-
versets opståen sammen med verdensklassefy-
sikere på CERN end at være overadministra-
tor på et nyfusioneret storfakultet på KU?

»Jo, men man skal også tage hensyn til, 
at der kommer en masse ufatteligt dygtige 
unge mennesker buldrende bagfra, som kan 
gøre det mindst lige så godt, hvis ikke meget 
bedre, end en selv. Alle de nye teknikker 
mestrer de jo, og det ville tage mig noget 
tid at komme op i fulde omdrejninger igen. 
I den situation foretrækker jeg at hjælpe 
dansk videnskab og dansk uddannelse på 
højt niveau, når jeg nu havde muligheden 
for at søge denne stilling.« 

Lønnen har måske også spillet en rolle?
»Nej, overhovedet ikke,« bedyrer højener-

gifysikeren, der dog ikke har lyst til at op-
lyse, hvad lønnen er for at stå i spidsen for 
et af Danmarks største fakulteter. 

»Men selv om hyren er relativ høj, er jeg 
helt sikker på, at den ikke er noget sam-
menlignet med det meget store og meget 
komplicerede stykke arbejde, der skal gø-
res. Man skal regne med, at det ikke er en 
37-timers stilling, og at man heller ikke kan 
være sikker på at holde ferie eller fri i week-
enden. Så man skal ville det her, og ville det 
hele vejen igennem.«

et beroligende signal
Hvordan den typiske arbejdsdag bliver, kan 
John Renner Hansen af gode grunde ikke 
sige noget om endnu.

»Men jeg plejer at stå op klokken halv syv, 
tage kystbanen fra Nivå og normalt være 
fremme ved ottetiden. Så er der masser af 
læsearbejde, mails der skal besvares, masser 
af møder. For øjeblikket er vi ved at lægge 
min mødekalender om, så jeg ved, hvornår 
jeg har møder med forskellige arbejdsgrup-
per. Der er ikke to dage der bliver ens,« siger 
han

Kan han ikke beskrive, hvordan arbejds-
dagen bliver, kan han til gengæld love, at 
hans dør som hovedregel altid står åben. 

»Folk kan komme ind og snakke med mig. 
Jeg har ikke lukket dør, medmindre jeg ikke 
er der eller har møder med en anden.«

John Renner Hansen skal videre i sit pro-
gram, men inden båndoptageren slukkes og 
notesblokken lægges i tasken, vil den nye 
dekan gerne være helt sikker på, at hans ho-
vedbudskab er kommet med.

»Jeg vil gerne sende et beroligende signal 
om, at på dette fakultet skal ingen være be-
kymret for, at nogen prøver at nedbryde no-
get. Vi vil hellere opbygge nogle identiteter 
rundt omkring, der siger, at her hører jeg til, 
og det er godt.« 

Fakta

fra gyMnasielærer 
til prOfessOr
blÅ bog - Professor John Renner Hansen (f. 1953) 

har mere end 35 års undervisningserfaring og har 

de sidste 15 år deltaget i national og internatio-

nal forskningsledelse og -rådgivning. Han har en 

forskerkarriere som højenergifysiker med en række 

publikationer i internationale tidsskrifter i baga-

gen. gennem deltagelse i forskellige rådgivende 

organer har han opnået godt kendskab til dansk 

og international forskning. Han har blandt andet 

været formand for Statens naturvidenskabelige 

Forskningsråd.

John Renner Hansen startede karrieren som 

gymnasielærer parallelt med studierne ved Køben-

havns universitet, men efter seks år og en afsluttet 

cand.scient.-eksamen, trak forskningsverdenen. Ef-

ter en kandidatgrad i fysik med bifag i kemi i 1980, 

kom John Renner Hansen til det internationalt 

anerkendte europæiske center for partikelfysik, 

cERn i geneve, hvor han var ansat frem til 1986 og 

senere fra 1992 til 1993. Han blev lic.scient. i 1987 

og blev lektor ved niels bohr Institutet i 1995 og 

professor i 2002.

Siden 1997 har John Renner Hansen været en 

del af ledelsen på niels bohr Institutet; først som 

ansvarlig for dets undervisningsprogrammer, siden 

som vicedirektør og i 2005 som institutleder under 

den gamle universitetslov. I 2007 blev han ansat 

som institutleder for de næste fem år, og i decem-

ber 2011 sagde han ja til en ny tre-årig forlænget 

ansættelsesperiode
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En gammel 
dames  
ansigtsløft
Det stolte unisex-kollegium 
Kvinderegensen fylder 80 og fejrer 
årsdagen med smuk renovering og ny 
alumneforening.

JubilæuM
Af gry bartroff gaihede

Fem firsårige jomfruer. De kloge bibelske 
møer knejser i relief over indgangen til kol-
legiet Kvinderegensen, der netop har rundet 
de 80. Men tag ikke fejl af det jomfrunalske: 
Det gamle studiebofællesskab, der i dag 
huser 58 kollegianere af begge køn fra Kø-
benhavns Universitet, var fra begyndelsen 
berygtet for sit frisind.

Da ordensreglerne skulle formuleres i 
1932, blev et forslag om at besøgende her-
rer skulle forlade huset klokken 22 forkastet 
med følgende argument: »De kan ikke være 
uvidende om, at det som De frygter, også 
kan ske før klokken 22.« 

Senere fulgte en ny tids bornerthed, der 
sendte kæresterne på porten klokken 22, 
men efter portnerrunden hoppede de over 
muren og tilbage i de bløde damefavne. 

De gamle mursten er ladet med gode 
historier. Kollegiet er bygget på et mønster-
brydende kvindesind, der ville rokke ved 
den akademiske kønsskævhed. Fanebære-
ren hed dr.med. Eli Møller, og det lykkedes 
den karske dame at få rejst en studiebolig 
for kvinder - alle KU’s ’gamle kollegier’ var 
forbeholdt mænd. 

Husets tidligste beboere var typisk første 
generation af kvindelige akademikere, og 
for mange af pionererne blev det nye bofæl-
lesskab et afgørende rygstød. Nogle af dem 
var de eneste kvinder på deres studium.

dame nummer ét
»Der går en historie om en alumne (be-
boer, red.), der var til eksamen, men eksa-
minator nægtede at kalde hende ved navn 
og brugte et nummer i stedet. Han havde 
ryggen til hende hele tiden,« fortæller 
21-årige Kirstine Thiemer, der er biologi-

studerende og nuværende kvinderegensia-
ner.

Hun og 20-årige Emilie Kallenbach, der 
også læser biologi, viser rundt i deres el-
skede hjem. Huset blev opført på en mark 
uden for stadsgraven med kig til Frelser 
Kirke. I dag er de får, der blev drevet ned ad 
Amager Boulevard mod Fælleden, afløst af 
summende trafik, for det, der dengang var 
en afsides mark, er i dag et centralt knude-
punkt.

»Her er så fedt at bo,« siger Emilie og 
Kirstine med én mund, og smuk er kollegie-
haven, som vi træder ind i, med sine blom-
strende syrener på en majdag.

»I går endte vi med at sidde 20 mennesker 
herude i ’Gryden’ og grille sammenskuds-
agtigt. Ideen opstod spontant, og så var der 
rigtig mange, der fik lyst til at være med,« 
siger Emilie og tilføjer, at man får en ekstra 
familie på Kvinderegensen. 

Pigerne guider os gennem de mange fæl-
lesgemakker: gymnastiksalen, musikrum-
met med det nystemte flygel, dagligstuen 
med det goetheske tilnavn ’Den Unge 
Werther’, det stateligt indrettede bibliotek 
med læderindbundne bogrygge og endelig 
den fornemme festsal med det oprindelige, 
arkitekttegnede interiør. Regel nummer 
ét i den oprindelige fundats var ’Pas på 
lamperne’, og det har kvinderegensianerne 
gjort lige siden.

Alle vegne sidder studerende alene eller i 
smågrupper i stilhed bøjet over bærbare og 
bogstabler. Det er eksamenstid.

»Det er meget motiverende, at alle går 
til eksamen i samme perioder. Der er altid 
nogle at læse eller sparre med. Og en, der 
banker på døren, hvis man sover over sig,« 
siger Emilie.

»Og så har vi jo anvendt tværfaglighed,« 
smiler Kirstine, »for her er folk fra alle stu-

vue Over vOlden

Kig fra en køkkenaltan mod Frelser Kirke. nogle 

af kollegiets legendariske temafester involverer 

løb ved voldene.

F
o

T
o

S
: lA

R
S

 Ju
u

l H
A

u
S

c
H

IlD
T



u n I V E R S I T ETS AV I S E n  5  ◆  2 0 1 2  19

”Og så har vi jo anvendt 
tværfaglighed, for her er 
folk fra alle studieretninger, 
så man kan få mange  
faglige perspektiver på en 
diskussion.”

dieretninger, så man kan få mange faglige 
perspektiver på en diskussion.«  

fancy makeover
Anledningen til vores besøg er den runde 
årsdag, der fejredes ved en stor fest den 
1. juni. Alumnerne ringede og inviterede 
små hundrede tidligere beboere, og det gav 
mange hyggelige og rørende samtaler, for 
mange ekskollegianere deler en erindring 
om kvinderegenstiden som en af livets lyk-
keligste perioder. 

Festen var også en fejring af en større 
renovering, der har stået på i flere år. Det 
begyndte med nye vinduer, da en tidligere 
beboer testamenterede en del af formuen 
til sit gamle kollegium. Større fondsbidrag 
resulterede i mere omfattende modernise-
ringer, ikke mindst syv funklende fancy nye 
køkkener fra uno form.

»Vi har valgt køkkener, der kan leve lige 
så længe som de oprindelige, der har tjent 
kollegianerne i 80 år. Det er kernen af Kvin-
deregensen – at vi her bevarer møblerne, 
ånden og stemningen samtidig med at vi ser 
fremad og vælger en kvalitet, der giver rum, 
vi har lyst til at være i, og som vi kan give vi-
dere til kommende alumner,« siger Emilie.  

Jeg spørger pigerne om alle beboere deler 
deres stærke bevidsthed om husets historie, 
da vi drikker kaffe, mens vi passer på ikke 
at spilde på de gamle scrapbøger og fotoal-
bums, som pigerne har lagt frem i køkkenet.

»De fleste bliver efterhånden grebet af 
husets særlige ånd og værdier,« fortæller 
Emilie, der synes det er super motiverende, 
at der har boet så mange dygtige kvinder, 
der siden drev det vidt, i deres hus: »Tjek 
bare Kvinfos hjemmeside.« 

Pigerne håber, at artiklen vil få flere fyre 
til at søge ind, for selv om kønsfordelingen 

1875 Kvinder fik adgang til universitetet

1932   Kvinderegensen åbnede på en mark 

uden for byen

1978 Mænd fik adgang til Kvinderegensen 

2011  Kvinderegensens alumneforening 

oprettedes

•	 58	værelser	fordelt	på	7	køkkener.

•	 Værelserne	er	på	14	kvm.	med	håndvask.

•	 	Et	værelse	koster	ca.	2.200	kroner	alt	inkl.

•	 	Der	er	separate	ventelister	for	kvinder	og	

mænd.

•	 	Man	kan	søge	fra	studiestart,	ingen	krav	til	

gennemsnit.

læs mere 

qr.dK

Fakta

siden 1978 har været lige, er mændenes 
venteliste altid kortest. Nok mest på grund 
af navnet, som er urørligt, forstår man af pi-
gernes faste blikke, hvis man spørger til det.  

Kvinderegensen har fået en ansigtsløft-
ning, og den 80-årige dame, næppe jomfru, 
får mig til at tænke på Nivea, der lærte os 
at kalde rynker for ’fine linjer’. Linjerne 
fra Kvinderegensens vår i en patriarkalsk, 
præindustriel fortid til dagens tidssvarende, 
levende kollegium står fint skarpt.

gbg@adm.ku.dk

Kvinderegensianere M/K

Eksamenslæsning i festsalen (øverst). Kristine  

Thiemer (tv) og Emilie Kallenbach (th) glæder sig 

over, at det sidste håndværkerstøv endelig er væk.
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KUmmentar

ungarsk post
I det daglige arbejde mod de overordnede mål skal vi ikke 
føle, at vi rider på flere heste, men opleve, at vi skrider 
stødt fremad på forskellig vis, men i samme retning.

DET KAN VÆRE FARLIGT at stå ungarsk 
post! Denne disciplin inden for ridesporten, 
hvor én rytter står på to eller flere heste er 
bestemt ikke nem at mestre. Hestene skal 
helst være ens i højde, have det samme 
bevægelsesmønster og ikke mindst kunne 
enes. Og man kan nemt forestille sig ube-
haget for rytteren, hvis hestene pludselig 
begynder at løbe i forskellige retninger. 
Samme følelse risikerer man, når man i 
store organisationer søsætter et hav af stra-
tegier, planer og mål, der ikke peger i sam-
me retning. Derfor er det vores ambition, 
at der skal være tæt sammenhæng mellem 
2016 – Københavns Universitets strategi, 
vores udviklingskontrakt med ministeriet, 
den målplan der udarbejdes på baggrund af 
2016 og dokumenter som fx erhvervsstrate-
gien og lokale fakultetsstrategier.  

PÅ KU HAR VI UDVIST rettidig omhu i ud-
arbejdelsen af 2016. I 2011 var vi igennem 
en bred og grundig proces, der sikrede, at 
vi havde en gennemarbejdet strategi klar, 
da vi skulle give vores første bidrag til ud-
viklingskontrakten for 2012-2014. Og med 
strategien i hånden har vi været godt klædt 
på til de igangværende forhandlinger med 
ministeriet. 

Det samme gælder for vores bidrag til Dan-
marks innovationsstrategi, som uddannel-
sesministeren har opfordret alle til at byde 
ind til. Med 2016 på plads har KU Forskning 
og Innovation kunnet lave en fokuseret 
delstrategi for erhvervssamarbejde og in-
novation, og vi er derfor klar til at bidrage 
til den nationale innovationsstrategi med 
velovervejede indspil om alt fra entrepre-
nørskab i uddannelserne til samarbejde 
med GTS-institutter. 

MEN ARBEJDET ER naturligvis ikke gjort 
med en færdigtrykt brochure. Ord skal 
omsættes til handling. Evalueringer fra 
sidste strategiperiode har dog vist, at der 
var behov for at drosle de meget detaljerige 
handleplaner lidt ned. På baggrund af 2016 
udarbejder vi derfor en slankere plan med 
mål, som studerende og medarbejdere på 
forskellig vis kan arbejde hen mod.
I sidste ende er det, der skal bære visionen 
og få strategien til at leve, alle de forsk-
nings-, undervisnings- og formidlingsakti-
viteter, studerende og medarbejdere er en-
gagerede i hver dag på institutter og centre. 
Den brede inddragende proces, der sikrede 
strategiens tilblivelse, skal også kendetegne 
strategiens udførelse. Vi har alle – studeren-

de og medarbejdere – et fælles ansvar for at 
arbejde mod målene i de tre fokusområder: 
bedre uddannelser, styrket samarbejde med 
omverdenen samt styrket internt samar-
bejde og fælles identitet. 

PÅ UDDANNELSESSIDEN ER vi kommet 
godt fra start med bl.a. udbredelsen af de 
bedste projekter fra Den Gode Uddannelse, 
gennemførselen af mellemtimeundersøgel-
sen og fastsættelsen af et minimumstimetal 
på 12 timer på alle bacheloruddannelser 
i 2014. Og i vores dialog med ministeriet 
arbejder vi indædt for at fastholde taxame-
terløftet på det tørre område. Vi planlægger 
desuden en række møder med studienævns-
repræsentanter for at drøfte, hvordan vi 
sammen bedst kan opnå strategiens mål. 
Sammen skal vi fortsætte det gode arbejde 
inden for alle tre fokusområder.

FAKULTETSSEKRETARIATERNE HAR mod-
taget den trykte 2016, som også kan læses 
på nettet. Her kan man også snart finde 
både målplan og udviklingskontrakt. Vi hå-
ber, at mange studerende og medarbejdere 
vil læse de forskellige dokumenter og forhå-
bentlig opleve, at sammenhængen er så ty-
delig, at læseren ikke pludselig føler sig som 
en uprøvet rytter, der skal stå ungarsk post. 
Vi skal ikke risikere, at vi går ufrivilligt i spa-
gat eller falder helt af. Vi skal i vores daglige 
arbejde mod de overordnede mål helst ikke 
kunne mærke, at vi rider på flere heste, men 
blot opleve, at vi skrider stødt fremad på 
forskellig vis, men i samme retning. 

Af formand bjarke lindemann 

Jepsen og næstformand Maria 

toft, Studenterrådet ved Ku

stuDenterkommentar

lad os gøre en 
kæmpesucces endnu større
I disse dage får rigtig mange aktive studerende svar 
på, om netop deres studiemiljøprojekt får penge fra 
Ku’s studiemiljøpulje. Men alt for mange får et negativt 
svar. Det er ærgerligt – både for studiemiljøet og de 
studenterdrevne aktiviteter.

IMENS DENNE UDGAVE af Universitetsavi-
sen udkommer, bliver de sidste kræfter lagt 
i at klargøre svarene til de mange medstu-
derende, der har ansøgt studiemiljøpuljen 
på en halv million kroner, som gives til stu-
denterdrevne studiemiljøprojekter skabt af 
og for studerende. 

Og behovet er tilsyneladende større end 
nogensinde. Der er efter sigende indkom-
met 142 ansøgninger, 38 procent flere 
ansøgninger end sidste år – og der er samlet 
ansøgt for 2,5 mio. kr. – altså fem gange 
puljens størrelse.

Egentlig er det lidt absurd. Der har aldrig 
været større søgning, men alligevel skal vi i 
Studenterrådet bruge kræfter på – gang på 
gang – at overbevise universitetets ledelse 
om, hvorfor studiemiljøpuljen er et af de bil-
ligste, enkelte og bedste indsatsområder for 

at skabe et bedre og studenterdrevet studie-
miljø på Københavns Universitet.

PULJEN GÅR DIREKTE til konkrete indkøb 
eller aktiviteter, som aktive studerende selv 
bruger og skaber. På den måde udnytter Kø-
benhavns Universitet netop den stærkeste 
drivkraft blandt studerende, der har lyst til 
at forbedre og udvikle vores uddannelser: 
vores eget engagement. Det, som universi-
tetets studiemiljøpulje gør, er ved hjælp af 
små poser penge at give aktive studerende 
netop det økonomiske rygstød, der realise-
rer de små studiemiljøprojekter.

Man kan måske indvende, at puljen er 
dyrere end som så, fordi der bruges mange 
ressourcer på at administrere fordelingen. 
Til det er der en enkelt løsning: lav puljen 
større! Alle ansøgningerne skal behandles 

alligevel og med et ansøgt beløb fire-fem 
gange så stort som puljens størrelse, er der 
kapacitet til at skabe endnu mere lækkert og 
studenterdrevet studiemiljø for få midler.

DER ER RIGTIG MANGE gode grunde til at 
prioritere studiemiljøet. Fx taler vi meget om 
innovation her på universitetet for tiden. Stu-
diemiljøpuljen et af de mest rendyrkede eks-
empler på, hvordan innovative studerende 
søger penge til at skabe konkrete løsninger 
på oplevede problemer i studiemiljøet. Jo-
vist, der kommer ikke nødvendigvis en ny in-
novativ virksomhed ud af studerendes tanker 
og forslag til forbedringer af studiemiljøet 
– men drivkraften og tankegangen bagved er 
den samme: når vi oplever problemer, udfor-
dringer og muligheder i vores nærmiljø, så 
udvikler vi konkrete måder at løse dem på.

AT SÅ MANGE SØGER studiemiljøpuljen er 
en klar pejling på, at idéudviklingen og ’in-
novationskapaciteten’ er ganske stor hos os 
studerende. Studiemiljøpuljen er på mange 
måder derfor en kæmpe succes. Og uanset 
om vi gør det i innovationens, studiemiljø-
ets eller i de engagerede studerendes navn, 
skulle vi så ikke bare blive enige om at gøre 
en kæmpe succes endnu større?

Af Rektor ralf hemmingsen og 

prorektor thomas bjørnholm
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kronik

hvad alle  
(sociologer) bør vide  
om videnssamfundet

nyt forskningscenter sætter fokus på 
videnskabens og ekspertisens betydning i aktuelle 
samfundsproblematikker.

sOciOlOgi

Igennem de seneste 15 år er det blevet al-
mindeligt i økonomiske og politiske kredse 
at omtale vor tids samfund som et videns-
samfund. Typisk lades der hermed forstå, at 
nye former for vidensarbejde og teknologisk 
innovation er påkrævet, hvis den danske 
konkurrencestat skal overleve i en globalise-
ret vidensøkonomi. 

I takt med at sådanne ideologiske på-
stande er blevet selvfølgeliggjorte, er selve 
begrebet viden – og relationen mellem vi-
denskabelig viden og andre vidensformer 
– imidlertid blevet stadig mere uhåndter-
ligt og omstridt. Universiteterne er selv-
sagt centralt placeret i denne malstrøm af 
intellektuel, økonomisk og politisk foran-
dring.

På Sociologisk Institut på Københavns 
Universitet (KU) har vi netop åbnet et nyt 
forskningscenter, som sigter mod at styrke 
vores viden om videnssamfundets foran-
dringstendenser. Med Center for Videnskab, 
Ekspertise og Samfund (CEVES) sætter vi 
fokus på videnskab og ekspertise som cen-
trale faktorer, når vi skal forstå samtidens 
sociale dynamikker og konflikter. 

den videnskabelige ekspertises rolle
Hvad enten vi taler om klimaforandringer, 
om nye medicinske teknologier, eller om  
fagøkonomernes rolle i finanskrisen, så rej-
ser der sig en lang række centrale og kom-
plekse spørgsmål, som alle har at gøre med 
den videnskabelige ekspertises placering, 
autoritet og legitimitet i samfundet.

Tænker vi for eksempel på de globale 
klimaforandringer, så er det her indlysende, 
at vi som politisk fællesskab er helt afhæn-
gige af avanceret naturvidenskabelig viden. 
Samtidig giver organiseringen af denne eks-
pertise i FN’s klimapanel (IPCC) anledning 
til nye konflikter. 

Sociologisk må man for eksempel spørge: 
hvorfor fylder såkaldte klimaskeptikere 
så meget i de amerikanske mediedebat-
ter, men relativt lidt i de danske? Hvordan 
forholder folk sig i hverdagen til ekspertud-
sagn om klimaet? Hvordan er opfattelser af 
klimaforandringer socialt fordelt i forhold 
til uddannelse, alder og køn? 

Det er den type af spørgsmål, vi ønsker at 
beskæftige os med i regi af CEVES.

fra vidensøkonomi til videnspolitik
Selv om videnssamfundet typisk omtales i 
økonomiske kategorier, så er det oplagt, at 
denne samfundsformation tillige indebærer 
en videnspolitik, der blandt andet omhand-
ler fordelingen af ressourcer inden for vi-
densproduktionen. 

Videnspolitik kan her opfattes snævert som 
synonym med forskningspolitik, et område 
der har gennemgået grundlæggende æn-
dringer inden for de senere år i takt med 
universitetsreformer, øgede statslige midler, 
fokus på strategisk forskning og så videre. 

Videnskabssociologien kan her bidrage 
ved at søge svar på fundamentale spørgs-
mål: hvilke interesser og hensyn fremmes 
gennem den førte forskningspolitik, og med 
hvilke (ulige fordelte) konsekvenser for uni-
versiteter, forskning og uddannelse?

Videnspolitik kan imidlertid også opfattes 
bredere, som et spørgsmål om hvilke former 
for viden, herunder videnskabelig viden, der 
autoriseres til brug for politiske og andre be-
slutningsprocesser i samfundet. Man kan her 
tænke på den samfundsmæssige autoritet, 
som økonomisk ekspertviden og tværfaglig 
medicinsk viden opnår gennem institutioner 
som Det Økonomiske Råd og Etisk Råd. 

Sådanne videnspolitiske institutioner 
bliver stadig vigtigere, når der skal træffes 
beslutninger i et komplekst videnssamfund, 
fordi de tjener til at oversætte mellem spe-
cialiseret ekspertviden og offentlig erfa-
ringsdannelse.

Videnspolitiske dilemmaer udspiller sig 
også i hverdagslivet, hvor vi som forbrugere 
og borgere konfronteres med stadig flere 
spørgsmål, der fordrer aktiv stillingtagen 
til specialiseret viden. Skal jeg købe de 
økologiske gulerødder i håbet om, at de er 
bedre for miljø og sundhed (eller blot én af 
delene)? 

Ofte vil kilderne til holdningsdannelse 
være talrige, og ikke alle (af medierne isce-
nesatte) eksperter er enige. Det kan give 
anledning til en konstruktiv pluralisme: 
hver anden dansker har prøvet alternative 
behandlingsformer, men de fleste opsøger 
samtidig den biomedicinske ekspertise. 
Andre gange opstår der konflikter, som 
når ernæringsforskere frustreres over en 
voksende skare af selvbestaltede husråds-
meningsmagere.

Som borger i et videnssamfund er man på 
denne vis udøver af et videnskabeligt med-
borgerskab, hvor ens holdninger og hand-
linger, i det små, kan påvirke videnskabens 
legitimitet i samfundet. Ofte sker dette via 
markedet, hvor man stiltiende kan udtrykke 
sin accept eller protest over genmodifice-
rede fødevarer og vindmøller i baghaven. 

Til tider organiseres medborgerskabet 
imidlertid i interesse- og vidensfælles-
skaber, som når patientgrupper søger at 
påvirke ’deres’ gren af den medicinske forsk-
ning. Der ligger en vigtig sociologisk opgave 
i løbende at undersøge det videnskabelige 
medborgerskabs mange dimensioner – og 
eksklusioner. 

fordeling af onder  
i det globale risikosamfund
Ifølge den tyske sociolog Ulrich Beck er vi si-
den 1970’erne indtrådt i det globale risiko-
samfund. Modsat industrisamfundets kamp 
om fordeling af økonomiske goder, så hand-
ler den sociale dynamik i risikosamfundet 
om fordelingen af en række ’onder’ i form af 
økologiske og finansielle risici. 

Med denne gradvise overgang forandres 
tillige videnskabens status i samfundet. På 
den ene side taber videnskaben legitimitet, 
fordi den gennem sin teknologiske anven-
delse forbindes med produktion af nye 
trusler, såsom atomkraft og ozonlagshul-
ler. På den anden side bliver videnskabelig 
ekspertise en stadig mere central ressource, 
fordi det kun er gennem videnskabens ’san-
seapparat’, at de nye trusler lader sig erfare, 
inddæmme og kritisere.

Becks begreb om risikosamfundet tilbyder 
en produktiv optik, der gør det muligt at for-
tolke en række af samtidens videnspolitiske 
tendenser. Én sigende indikation er her den 
tiltagende hyppighed af videnskabelige kon-
troverser, hvor eksperter og modeksperter 
strides offentligt om definitionen af risici, 
ansvar og modsvar. I sådanne kontroverser 
bliver det tydeligt, at ’ekspertise’ for længst 
er flydt ud over universitetets mure: indu-
stri- og interessegrupper, NGO’er og tæn-
ketanke gør alle krav på at få deres viden 
anerkendt som gyldig og legitim.

epistemiske fællesskaber  
presser faggrupper 
Risikosamfundet stiller samtidig en række 
forandrede arenaer for dét, sociologen 
Karin Knorr-Cetina under ét kalder ’episte-
miske fællesskaber’, og som blandt andet 
består af transnationale fag- og professions-
grupper. 

Man kan her tænke på de centrale roller, 
som økonomer og matematikere spiller om-
kring model- og regeldannelsen på globale 
finansielle markeder; eller på den mobili-
sering af ingeniørmæssig ekspertise, som 
nutidigt sker gennem store transnationale 
konsulentvirksomheder inden for bæredyg-
tig byudvikling. 

I begge tilfælde tildeles professionelle 
skøn og bedømmelser af lokale og globale 
risici en ikke ubetydelig magt i samspil med 
komplekse netværk af transnational økono-
misk og politisk regulering.

Også her kan man iagttage en række mod-
satrettede tendenser, hvor professioner som 
læger, pædagoger og socialrådgivere synes 
at komme under stigende statsligt pres i for-
hold til autonomi og status, alt imens andre 
former for professionel ekspertise synes at 
trives under globaliserede markedsvilkår. 

professionernes forandrede  
rolle skal kortlægges
Der forestår en central forskningsmæssig 
opgave med at kortlægge professionernes 
forandrede rolle og legitimitet i et globali-
seret risikosamfund. Dette er ikke alene af 
faglig, men tillige af stor politisk betydning 
i en tid præget af klima- og finanskriser og 
med dertil hørende behov for kvalificerede 
bud på samfundsmæssig nytænkning.

Med åbningen af CEVES er det vores for-
håbning, at sociologisk forskning i de kom-
plekse og foranderlige relationer mellem 
videnskab, ekspertise og samfund selv kan 
komme til at spille en stærkere rolle i debat-
ter om fremtidens videns- og risikosamfund. 

Der er spørgsmål nok at gribe fat i, når 
videnssamfund skal være andet og mere end 
ideologisk slogan – og når sociologisk viden 
om videnskab skal kunne udfordre og kvali-
ficere vor tids videnspolitik. 

faKta OM ceves

center for Videnskab, Ekspertise og 

Samfund (cEVES) danner ramme om 

et levende videnskabssociologisk 

forskningsmiljø, der sætter fokus på 

den centrale betydning, som videnskab 

og ekspertise har i aktuelle samfunds-

problematikker. 

centrets forskere beskæftiger sig med 

den sociale indlejring af videnskab 

og ekspertise inden for sundhed, 

økonomi, miljø og klima, samfunds-

forskning og jura.

 centret består af adjunkt Anders blok 

(centerleder), professor Margareta 

bertilsson, professor Heine Andersen, 

adjunkt Kristoffer Kropp, ph.d.-stipen-

diat Maria Duclos lindstrøm, lektor 

charlotte baarts og lektor Inge Kryger 

Pedersen, alle fra Sociologisk Institut, 

Ku. 

læs mere om centret på 

WWW.sOc.Ku.dK/ceves

Af anders blok, leder af center for  

Videnskab, Ekspertise og Samfund
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On universitypOst.dK

repeal of disputed visa 
rules on the way
Easier for foreign scientists and researchers to get a 

permanent residence permit as the hotly contested 

’points system’ looks to go.

hopes for better pension deal
If talks in progress are successful, international 

PhDs and post docs may soon be able to get a better 

deal on their pensions.

dell’s denmark disaster
The smoke has still not lifted from computer maker 

Dell’s copenhagen conference as researchers object 

to the sexist language of the comedian-moderator 

Mads christensen.

top 10: 
Music tracks to pass your exams
The exam season has started. As a student you are 

probably dreading the deadlines, deeply engaged 

in studying, and buried under tons of books. our 

music reviewer has selected 10 songs that will slow 

your heart rate, help you relax, and improve your 

concentration.

show us your room
For a photo competition, the university Post asked 

our readers to ’show us their room’. As this news-

paper goes to press, the picture below is in the lead 

with the caption: Hostage in cPH - »If you want to 

see this guy alive, give me the TIcKETS!« . browse 

and be inspired.

comment: 
how to get your danish man
The Danish male is a frightened schoolboy when it 

comes to matters of lust, according to Hallie bar-

rows, a feisty new Yorker, who bases this observati-

on on extensive ’field work’. Read her advice on how 

to get some ’Danish’.

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.

Hej!
 
I dag ved alt for mange alt 
for lidt om, hvordan det er 
at leve med psoriasis. 
 
Hvis du ved hvordan det 
er så vil vi være glade for 
at høre fra dig. Vi vil gerne 
høre din historie*.

Fortæl om din oplevelse af psoriasis  
på wonderleap.se/psoriasis-dk  

Vi har brug for din hjælp senest den 18/6 2012. Tak!

Vi foretrækker at skabe strategier og kommunikation baseret 
på sandheder frem for gætterier. Derfor opsøger vi relevante 
fakta, forbindelser og sammenhænge, der kan ligge til grund 
for vores analyse af vores kunders udfordringer og muligheder 
i fremtiden. Nu har vi fået til opgave at finde ud af, hvordan 
det er at leve med psoriasis. Derfor vil vi høre DIN historie.

*Wonderleap er et strategisk kommunikationsbureau i Malmø. 

psoriasispsoriasisDin historie om 

Psoriasis er stadig en skjult sygdom. Vi er overbeviste om, at det vil 
gavne dig, der har sygdommen, hvis historier og beskrivelser kommer 
frem i lyset. Det vil kunne bevirke, at de, der i dag synes, at de er nødt 
til at skjule sygdommen på grund af fordomme og manglende 
information, vil kunne leve på en mere åben og afslappet måde.  
En anden konsekvens er, at lægevidenskaben får et helt andet indblik  
i problemstillingen, der så kan skabe medicinske forudsætninger for,  
at mennesker med psoriasis får mulighed for et betydeligt bedre liv.

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

Lundbeckfonden vil igen i 2012 uddele en pris til en yngre forsker under 40 år, der har 
præsteret fremragende forskning i Danmark inden for sundheds- eller naturviden-
skaberne. Prisen er en personlig hæderspris på 300.000 kr.

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

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

Indstillinger bedes indsendt via fondens elektroniske ansøgningssystem, som findes på 
www.lundbeckfonden.com, og skal være Lundbeckfonden i hænde senest den 15. juni 
2012. Tidligere indstillede kandidater kan genindstilles under forudsætning af, at de fort-
sat opfylder kriterierne.

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

Lundbeckfonden er en erhvervsdrivende fond med betydelige aktieposter i datterselskaberne 
H. Lundbeck, ALK-Abelló og Falck. Derudover forvalter fonden investeringsaktiver for ca. DKK 10 mia. 
Afkastet af fondens formue anvendes til støtte af forskning indenfor sundheds- og naturvidenskab. 
Fonden uddelte 504 mio. kr. til forskningsformål i 2011.

INDKALDELSE AF KANDIDATER TIL 

LUNDBECKFONDENS 
FORSKERPRIS FOR YNGRE FORSKERE 
OG TALENTPRISER 2012
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DiVerse
bOliger

bolig udlejes

copenhagen

Period: 01.07.12 - 15.07.13 

Size: 4-room apt, 107m2. Fully furnished. 2 terraces. 

Rent: 12.500 kr/month, excl. power, gas. 

Deposit: 37.500 kr. 

Tenants: non-smoker. 

contact: peterogmarlene@gmail.com. 

One room flat for foreign phd or postdoc 

light flat, centrally located in copenhagen. close to 

public transport and the university. Fully furnished and 

all major appliances. balconies and elevator. Wireless 

internet. 9.000 kr. per month plus utilities. 3 months 

deposit. From 1st September 2012 and up to 3 years. 

contact: nikolaj bjørn Hansen, ras@freelancejournali-

sten.dk, tel. 22878774.

stillinger

studenterundervisere på økonomi
Økonomisk Institut søger både studenterundervisere og 

færdige kandidater per 1/9-12 til undervisning på alle 

niveauer. Se områderne på econ.ku.dk/om/stillinger/. 

Ansøgning skal fremsendes i elektronisk form til ledige-

stillinger@econ.ku.dk. 

Ansøgningsfrist: 8/6-12.

Yderligere oplysninger fås hos Hanne bengtsson, 

tlf. 3532 3050.

Forventet svar på ansøgning ca. 1/7-12.

tjener søges 
Tjener søges til weekendvagt (hver anden weekend) 

og ferieafløsning. løn efter aftale.

Henvendelse til bodega Den gyldne Pil, glostrup, Allan 

på tlf 4030 9242.

kaLenDer
seminar om menighedsstudier
SEMInAR - lokal kirkeudvikling og menighedsstudier i norge 

og Danmark

tid: 4/6 kl. 10.15-16.30 

Sted: Købmagergade 46, 3. sal., Aud. 11

Arr.: center for Kirkeforskning, teol.ku.dk/afd/cfk 

rio+20 - grøn økonomi og globale mål  
FoRElÆSnIng – om forventningerne til Fn’s kommende 

konference om bæredygtig udvikling i Rio de Janeiro. 

Af minister for udviklingssamarbejde christian Friis bach

tid: 6/6 kl. 15-16

Tilmelding senest 5/6 kl. 15 på klima.ku.dk/sustainability_

lectures/tilmeldinger

Sted: lundbeck Auditoriet, biocenter, ole Maaløes Vej 5

Arr.: Sustainability Science centre

Ombudsmanden anno 2012 
gÆSTEFoRElÆSnIng - Refleksioner over ombudsmandsin-

stitutionens mission, opgaver og autoritet i dagens Danmark 

ved ombudsmand Jørgen Steen Sørensen

tid: 8/6 kl. 14-16

Tilmelding på www.jura.ku.dk/cora senest 6/6 kl. 12

Sted: Studiestræde 6, 3. sal, lokale 02-3-44

Arr.: coRA - center for offentlig Regulering og Administration 

udfordringer i dansk økonomisk politik
KonFEREncE - ny viden om dansk økonomi og økonomisk 

politik

tid: 8/6 kl. 9-17 

Sted: cSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 1.1.18 

Arr.: Economic Policy Research network, econ.ku.dk/eprn  

nordic congress of gerontology
KonFEREncE – om forskellige aspekter af gerontologi 

og geriatrisk medicin. Alle oplæg er på engelsk

tid: 10/6 – 13/6 

Sted: Se healthyaging.ku.dk/events

Arrangør: nordisk gerontologisk Forening 

København: Vesterbrogade 12 / Gl. Mønt 12 / Magasin (Kgs. Nytorv)
Frederiksberg: Åboulevard 15  Aarhus: Fredens Torv 2  Odense: Vestergade 94
Lyngby: Lyngby Hovedgade 19A  Aalborg: Lille Nygade 8  Vejle: Bryggen (Søndertorv 2)

70215353  /  humac.dk  /  shop.humac.dk
 Vesterbrogade 12 / Gl. Mønt 12 / Magasin (Kgs. Nytorv)

shop.humac.dk

MacBook Air
Alle burde have en bærbar, der er så avanceret. Og nu har alle muligheden.

MacBook Air 

m. 6% studierabat 

fra kr. 7.049,-
MacBook AirAir

Masterclass on John’s gospel
MASTERclASS – Med Adele Reinhartz, university of ottawa, 

canada og Ruben Zimmermann, Der Johannes gutenberg 

universität Mainz, germany

tid: 11/6 kl. 9-17

Sted: Købmagergade 44, 4th floor, Room 403

Arr.: Please contact either gitte buch-Hansen 

(gbh@teol.ku.dk) or Troels Engberg-Pedersen (tep@teol.ku.

dk) concerning participation 

samklangs forårskoncert
MuSIK - Dette års forårskoncert præsenterer et udvalg fra 

den mere humoristiske del af korets repertoire

tid: 12/6 kl. 20

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

Arr.: Studenterpraesterne.ku.dk

sport science symposium
FoRSKnIngSFoRMIDlIng - otte forskere præsenterer de-

res nyeste resultater inden for bl.a. psykologi, sociologi og 

historisk sportsvidenskab

tid: 13/6 kl. 13-16

Sted: Store Auditorium, Institut for Idræt, nørre Allé 51

Arr.: Anne-Marie Elbe, amelbe@ifi.ku.dk

bullying 2012
KonFEREncE - The 8th International conference: ’Workpla-

ce bullying and Harassment: Towards future challenges’

tid: 13/6 – 15/6  

Sted: Faculty of Social Sciences 

Arr.: Departments of Psychology and Sociology, ucPH and 

The national Research centre for the Working Environment 

Molecular regulation of Muscle Metabo-
lism in exercise and insulin action
IbEc SATEllITE SYMPoSIuM

tid: 15/6

Sted: novo nordisk Foundation, Tuborg Havnevej 19, 

Hellerup



24  u n I V E R S I T ETS AV I S E n  5  ◆  2 0 1 2

noget er forandret på Studenterhuset. Man må 
lige se sig om et par gange, før man opdager, 
hvad det er. Studerende! Der er studerende i 
Studenterhuset. og klokken er ikke mere end 
10 om formiddagen.

studenterMilJø
Af christoffer Zieler 

Husets nye direktør, Jacob Ørum, skænker kaffe op. 
Han er tilfreds.

»Vi har udvidet åbningstiden, så her nu er åbent i 
over 100 timer om ugen,« siger han. »Det er en for-
øgelse på 40 procent. Og vi tjener penge. Faktisk har 
vi haft rekordomsætning indtil videre i år, selv om vi 
har sat en del af priserne ned.«

Studenterhuset har stadig et hul i kassen på en 
halv million, men hvis udviklingen fortsætter, for-
venter Jacob Ørum, at det bliver mestendels lappet 
i 2012.

Det store cafélokale med den fabelagtige beliggen-
hed ved Rundetårn i Købmagergade har af en eller 
anden grund altid været vanskeligt at håndtere og 
fylde op. I den forstand afspejler huset Københavns 
problemer med at slå igennem som attraktiv studie-
by – i en aktuel sammenligning af universitetsbyer 
fra QS University Rankings fik den danske hoved-
stad en slatten niogtredivteplads.

Men Studenterhuset forandrer sig i disse år, hvor 
flere direktører har rusket op i tingene efter tur. For 
to år siden gennemførte Jacob Ørums forgænger, 
Kristian Skjøth Madsen, en udrensning i huset med 
en bramfri melding til den daværende ledelse af 
fortrinsvis lidt ældre studerende om »at fucke op til 
Birkerød og få nogle børn.«

Samtidig stod Skjøth Madsen i spidsen for en stor 
istandsættelse af bygningen, der dog ikke løste pro-
blemerne for huset i et hug.

atmosfære er ikke gratis
Da Studenterhuset genåbnede, nymalet og luftigt, 
erklærede kritikerne, at ’det lignede en SFO’, og 
publikum lod vente på sig. På stille dage rungede det 
hult, når nogen tabte en croissant på linoleummet.

Men denne formiddag sidder folk i små klynger 
under de asiatiske papirlamper. De bæller varme 
drikke og taster på deres snavsethvide studenter-
bærbare; der er skødesløs typografi på søjlerne, og 
sofaen i midten af rummet har fået et indbydende 
multifarvet overtræk af hæklegarn.

»Vi arbejder hårdt på at gøre det hele lidt mere 
hyggeligt,« siger Jacob Ørum, hvis pæne herrejakke 
kun understreger det lidt paradoksale budskab om 
at hyggeskabelse er et projekt for de seriøse profes-
sionelle.

aarhus er forbillede
For nylig har europaminister Nicolai Wammen været 
forbi en aften for at skænke fadøl og diskutere EU 
med studerende, der orkede at høre om EU, og mini-
steren havde anbefalinger med til Jacob Ørum.

Wammen er tidligere borgmester i Aarhus, og her 
bliver driften af byens studenterhus betragtet som 
en samfundsopgave og en investering, forlyder det. 
Tilrejsende studerende får en ’city survival’-pakke, 
og virksomheder sponsorerer de studerendes læs-
ning direkte, for eksempel Novo Nordisk, som serve-
rer varm kaffe i de mødelokaler, de studerende kan 
booke.

Jacob Ørum er overbevist om, at Københavns 
Kommune og hovedstadens erhvervsliv kan spille 
en langt mere aktiv rolle for studenterlivet i Køben-
havn. Det er en logisk satsning, når nu byen så gerne 
vil tiltrække veluddannede skatteborgere. Den nye 
direktør har i hvert fald i sinde at lobbye for sagen.

»Vi har ambitioner om at bygge et lille imperium 
for studerende,« siger han.

Kø for at arbejde ulønnet
Studenterhuset har også sat fornyet damp under 
rekrutteringen af studerende, som vil engagere sig 
i huset og stå for den daglige drift, uden løn. Som 
tidligere udviklingschef i Røde Kors Hovedstaden 
har Ørum erfaring med at tromme frivillige sam-
men. Idéen er, at Studenterhuset til gengæld for de 
unges tid, skal give indhold til cv’et og interessante 
oplevelser.

»Man vandrer ikke bare ind ad døren og bliver 
frivillig nu,« siger han, »vi vil vide, hvordan den 
enkelte ønsker at bidrage til Studenterhuset. For øje-
blikket er der ventetid for at blive frivillig hos os.«

»Vi har ændret vægtningen mellem fest og ballade 
og vores aktiviteter for de studerende,« siger Jacob 
Ørum. »Vi sælger meget mere kaffe end før, og det 
siger en hel del om, hvilket liv, der udspiller sig her 
på stedet.«

chz@adm.ku.dk

ny direKtør 

En af Jacob Ørums 

planer for den kom-

mende tid er at 

indtage pladsen foran 

Studenterhuset og 

udvide udeserveringen 

betragteligt. 
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»Vi sÆLGer 
mere kaFFe. 
Det siGer aLt«


