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Få indflydelse på KU:

Det er dit valg

Sæt
•	Hvilke	fag	og	eksamensformer	
	 skal	uddannelserne have?

•	Hvordan	skal	meritoverførsler	fra	
	 udlandsophold	bedømmes?

•	Hvilke	beslutninger	skal	
	 bestyrelsen	tage?

Det	og	meget	mere	
kan	du	få	indflydelse	
på	ved	at	stemme	til	
universitetsvalget!

Læs om valget
og kandidaterne
på KUnet
(intranet.ku.dk/valg)

19. -23. november
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er studenterdemokratiet 
udemokratisk?
I anledning af det kommende valg på Ku, inviterede vi 
spidskandidaterne til universitetsbestyrelsen til debat. Men 
handler valget overhovedet om universitetet? Debattens kerne 
blev snarere, hvem der kan få adgang til magten, og de små lister 
mener, at Studenterrådet har sat sig tungt på det hele.

unIversItetsvalg 2012

Af nicklas Freisleben Lund

Det kræver ikke et længere politologisk stu-
dium at konkludere, at universitetsvalget 
ved Københavns Universitet ikke just er 
et demokratisk pragteksempel. De sene-
ste to år har færre end 15 procent af KU’s 
studerende gidet deltage i valget af deres 
repræsentanter til Universitetsbestyrelsen, 
Studienævn og Akademisk Råd.

Så da Universitetsavisen samler de tre 
spidskandidater til posten som studenter-
repræsentant i Universitetsbestyrelsen – Jarl 
Feyling fra socialdemokratiske Frit Forum, 
Studenterrådets Emilie Nayberg og Martin 
Garcia fra Radikale Studerende – er det op-
lagt at stille det spørgsmål, som størstedelen 
af KU’s studerende øjensynligt tumler med: 
hvorfor overhovedet stemme?

Det samstemmende svar lyder, at når de 
studerende skal stemme, så er det fordi, der 
er indflydelse at hente. Som Frit Forums 
Jarl Feyling formulerer det:

»Grunden til at folk skal stemme er, at 
hvis de ikke gør det, så er der andre, der 
træffer beslutningerne for dem«.

etpartisystem eller organisation for alle?
Så langt så godt, men allerede det første 
spørgsmål leder hurtigt over i det, der – af 

debatten at dømme – er valgets egentlige 
kerne, nemlig de to mindre listers kritik af 
det dominerende Studenterråd.

Radikale Studerendes Martin Garcia ind-
leder angrebet:

»I Radikale Studerende er vi målløse over 
den lave valgdeltagelse. Men årsagen skal 
findes i, at der er tale om et etpartisystem, 
hvor Studenterrådet har taget monopol på 
studenterpolitikken på KU og indoktrine-
rer de studerende med eksempelvis deres 
RUS-arrangementer. Vi tør godt sige, at vi 
er radikale, og vi savner at Studenterrådet 
er lige så åbne om deres politiske overbe-
visning. Når vi stiller op, er det for at skabe 
mere egentligt studenterdemokrati og mere 
offentlig debat.«

Frit Forums Jarl Feyling konkretiserer sin 
kritik:

»Det hænger jo også sammen med, at der 
ved Universitetsvalget er mange penge på 
spil«.

»Studenterrådet modtager store summer 
af KU baseret på stemmeandelen. Ved sid-
ste valg fik Studenterrådet ni af ti afgivne 
stemmer, og dermed gik 90 procent af KU-
bevillingen til Studenterrådet. Og de penge 
har de blandt andet besluttet at bruge til at 
aflønne deres forretningsudvalgs seks med-
lemmer 3.000 kroner om måneden – altså 
216.000 kroner årligt! – ligesom de holder 

til i dyre lokaler i Fiolstræde. Studenterrå-
det bruger altså KU’s penge på at finansiere 
sig selv. Penge som i stedet kunne gå til at 
sikre flere undervisningstimer på Huma-
niora for eksempel. Derfor vil jeg også love, 
at bliver jeg valgt ind i bestyrelsen, så vil jeg 
donere mit honorar til de mest pressede ud-
dannelser.«

Studenterrådets Emilie Nayberg afviser 
blankt:

»Bare for at gøre det klart: Hvis jeg bliver 
valgt ind i bestyrelsen, så bliver jeg ikke 
lønnet. Mit honorar går til Studenterrådet. 
Men det er rigtigt, at fagrådene på vores 
generalforsamling besluttede, at vi skal 
begynde at understøtte de seks personer, 
der står for den daglige drift og ledelse, 
fordi der er tale om så omfattende arbejde, 
at de ikke har mulighed for at have et stu-
diejob.«

Hun genkender heller ikke karakteristik-
ken af det ’udemokratiske’ Studenterråd:

»Når vi fylder meget på KU, så skyldes 
det, at vi repræsenterer studerende fra alle 
fag, fordi vi består af uddannelsernes fag-
råd. Jeg er eksempelvis valgt som kandidat 
på Studenterrådets generalforsamling, der 
er åben for alle studerende, hvor alle – uan-
set fagligt og partipolitisk tilhørsforhold – 
kan deltage, diskutere og få indflydelse.« 

Men ifølge Martin Garcia er denne åben-
hed i realiteten begrænset:

»I jeres vedtægter står, at alle fagråd skal 
inviteres til Studenterrådets seks årlige 
bestyrelsesmøder. Jeg har nu i to år været 
fagrådsformand på Musikvidenskab, og jeg 
er aldrig blevet indkaldt til et møde. Når alle 
ikke bliver inviteret, hvordan kan I så hævde 
at være åbne? Når ikke alle fagråd deltager 
i jeres generalforsamling, hvordan kan I så 
hævde at repræsentere alle?«

Samme kritik rejser Jarl Feyling, som 
spørger Emilie Nayberg, hvor mange perso-
ner, der deltog ved Studenterrådets seneste 

valg på ku
Valget i 2012 er især de studerendes 

omgang, idet de skal vælge kandidater til 

bestyrelsen, studienævn, og akademiske råd. 

Bestyrelsen er universitetets øverste myndig-

hed. Her er seks medlemmer fra verden uden 

for Ku og fem medlemmer valgt blandt de 

ansatte og studerende. De studerende har to 

pladser i bestyrelsen.

•  VIP skal vælge til studienævn.

•   Ph.d.-studerende skal vælge til ph.d.-

udvalg.

•    VIP på Sund og Science skal vælge til aka-

demisk råd og ph.d.-udvalg.

•   TAP på Sund og Science skal vælge til 

akademisk råd.

Der er elektronisk afstemning fra 19. novem-

ber 2012 kl. 10:00 til 23. november 2012 kl. 

15:00 på universitetets intranet. Alle vælgere 

får en mail med en guide til, hvordan man gør.

Det er også muligt at stemme på papir i 

Valgsekretariatet, Frue Plads 4, som er åbent 

for afstemning 19-23. november 2012 kl. 

10:00-15:00.

åbnIngsdebat 

Emnerne var mange, 

og for de mindre lister, 

handlede det i høj grad 

om at oppositionere sig 

over for stemmeslugeren 

Studenterrådet. Det er 

Jarl Feyling til venstre og 

Martin Garcia til højre for 

Emilie nayberg.
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Kandidaterne og deres mærKesager

martIn garcIa
24 år og musikvidenskabsstuderende.  

formand for radikale studerende  

og kandidat til ku’s bestyrelse

Mere studenterdemokrati. Vi ønsker fortsat, at 

universitetsvalget skal være studenterdemo-

kratiets øverste myndighed, og dette sikres kun 

gennem konkurrence mellem flere studenteror-

ganisationer. Åbenhed og debat er for os stærke 

værdier og vejen til at hæve valgdeltagelsen ved 

universitetsvalget.

Mere digitalisering. KU’s mange digitale plat-

forme er ustabile og mangler struktur. Der skal 

derfor laves en mere intuitiv side, som skaber 

bedre overblik. Det kræver selvfølgelig, at vi sikrer, 

at der er et stabilt og gratis wifi på hele KU.

Mere internationalt fokus. Det skal være nemme-

re at tage et semester i udlandet. Derudover skal 

KU være et mere attraktivt sted for internationale 

studerende, og der skal oprettes internationale 

linjer målrettet både danske og internationale 

studerende – det vil fremme fagligheden og inte-

grationen på universitetet. 

 

emIlIe nayberg
25 år og psykologistuderende.  

studenterrådets spidskandidat  

til universitetsbestyrelsen

Bedre plads til studerende og deres aktivite-

ter. Undervisningslokalerne er propfyldte, og 

flere steder bliver vores café- og fagrådslokaler 

inddraget. Universitetet skal være et sted, hvor vi 

både kan læse og holde fri, så derfor arbejder vi for 

bedre plads til de studerende.

Mere støtte til det sociale liv på campus. Et stærkt 

socialt liv på campus kan være med til at få 

hverdagen til at hænge bedre sammen for mange 

af os. Derfor skal KU støtte de studenterdrevne 

aktiviteter på hele universitetet.

Flere og dygtigere undervisere. Vi skal have bedre 

uddannelser. Første skridt var flere timer. Næste 

skridt er, at vi får flere undervisere, så timerne 

dækkes ind uden at vi får mindre kontakt til 

forskerne, og ikke mindst skal vi sikre for, at under-

viserne bliver dygtigere til at undervise.

Jarl feylIng
22 år og historiestuderede.  

frit forums næstformand og  

spidskandidat til universitetsbestyrelsen

Podcast de store forelæsninger. Podcasts er et 

godt eksamensforberedende værktøj, og det ville 

gør det muligt at holde sig opdateret, selvom 

man misser en forelæsning.

Flere ressourcer til Humaniora og Samfunds-

videnskab. Vi vil arbejde for at særligt disse 

to fakulteter får et kvalitetsløft. Pengene skal 

eksempelvis findes i KU’s reklamebudget på 3,6 

millioner og ved at reducere rektors løn på to 

millioner kroner.

Revidering af taxameterordningen. Vi vil arbejde 

på, at ændre taxameterordningens fokus således 

at taxameterbeløbet ikke afhænger af antallet af 

uddannelsens færdige kandidater, men af dens 

jobskabende evne.

generalforsamling. Omtrent 70 studerende 
og repræsentanter fra 20 fagråd, lyder sva-
ret. Reaktionen fra Frit Forum-kandidaten 
falder prompte:

»Er det nok til at repræsentere et helt uni-
versitet?«

Det mener Emilie Nayberg. 
»Man skal jo huske på, at beslutningerne 

ikke bare vedtages ved personlige stemmer, 
men primært ved fagrådsstemmer. Og fag-
rådene arbejder hele året for at forbedre ud-
dannelserne og er åbne for alle studerende. 
På den måde er vi i stand til at tale på de 
studerendes vegne.«

almindelig enighed
Så længe debatten kredser om disse »mere 
strukturelle aspekter ved valget,« som en af 
deltagerne udtrykte det, er konfliktlinjerne 
klart trukket op.

Men da ordstyrer, Universitetsavisens 
redaktør Richard Bisgaard, beder kandida-
terne om at spidsformulere de afgørende 
politiske forskelle på listerne, bliver retorik-
ken anderledes ulden, og både Frit Forum 
og Radikale Studerende bruger lange tilløb 
til at forklare, hvordan deres program ad-
skiller sig fra Studenterrådets. Ifølge Jarl 
Feyling er årsagen dog Studenterrådets 
egen retorik:

»De formulerer sig i almindeligheder, si-
ger ting, som ingen kan være uenige med 
– hvem vil ikke have flere timer og bedre 
studiekvalitet?«

Accepterer man denne kritik, er det dog 
nærliggende at påpege, at den kan rettes 
mod samtlige listers programmer. For såvel 
Frit Forum, Radiale Studerende og Studen-
terrådets mærkesager er i høj grad brede 
krav, som sjældent placerer sig i direkte op-
position til hinanden.

radikale: Ikke su-berøringsangste 
Åbenlyse forskelle skal man, som ordstyre-
ren må sande, grave længere efter. Indtil 
snakken falder på SU’en. Vedvarende Chri-
stiansborg-rygter lyder, at en nedskæring af 
den nuværende SU kan være på vej, herun-
der fjernelsen af det sjette års SU.

»Vi er meget bekymrede over rygtet om 
reformen,« siger Emilie Nayberg:

»Vi mener helt grundlæggende, at SU’en 
skal forblive, som den er. Og hvis forringel-
serne bliver en realitet, er der ingen tvivl 
om, at vi vil arbejde politisk for at ændre 
dem, herunder protestere. Vi er klar til at 
demonstrere mod den nuværende rege-
ring.«

Jarl Feyling understreger ligeledes, at 
SU’en hører til Frit Forums mærkesager. 

Men er den socialdemokratiske organisation 
klar til at undsige sit moderparti?

»Vi har ingen forpligtigelser i forhold til 
Socialdemokratiet«, siger han.

»Det giver ingen mening at presse de stu-
derende hurtigere gennem deres studie via 
forringelser af SU’en, hvis det, der venter 
dem, er arbejdsløshed. I stedet burde man 
fokusere på at skabe job til de færdiguddan-
nede. Hvis regeringen beslutter at forringe 
SU’en, er Studenterrådet velkommen til at 
demonstrere sammen med Frit Forum.«

Det er til gengæld mere tvivlsomt, om 
eventuelle nedskæringer vil bringe Radikale 
Studerende på barrikaderne. Martin Garcia 
er i hvert fald forbeholden:

»Først og fremmest skal det pointeres, at 
det er Folketinget, der fastsætter rammerne 
for SU’en og ikke KU’s organer. Men når det 
er sagt, er vi ikke berøringsangste over for 
SU’en, hvis det gør, at vi kan få bedre ud-
dannelser. Som udgangspunkt skal der være 
SU til den tid, uddannelsen er normeret til. 
Så kunne man forestille sig eventuelle bo-
nusordninger«.

  
bliv valgklar med uniavisen.dk
Skulle man agere CNN-kommentator, ville 
det være nærliggende at karakterisere 
debatten som en typisk åbningsdebat: Em-

nerne er mange, fokus ikke altid lige stramt, 
og for de mindre lister handler det i høj grad 
om at forsøge at formulere en opposition 
til Studenterrådet – en opposition som ikke 
altid er lige tydelig, på nær, selvfølgelig, den 
grundlæggende påstand om, at Studenter-
rådet er udemokratisk. 

Følg valget på uniavisen.dk, og lad os se, 
hvad vej, det bærer. 

uni-avis@adm.ku.dk

Konservative studerende stiller også op til val-
get og modtog en invitation til debat, men var 
ikke i stand til at stille op i denne omgang.
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Sidste år tog en gruppe studerende på Biokemi initiativ til en lektiecafé, 
hvor førsteårsstuderende kan få hjælp af deres ældre studiekammerater 
til at komme mere smertefrit igennem uddannelsens første, hårde år. 
Succesen er så stor, at Biologisk Institut nu har valgt at finansiere caféen 
og aflønne lektiehjælperne.
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Biologisk Institut 

har kastet 100.000 

kroner i lektieca-

feen. Hvis initiativet 

bare kan holde på 

1,3 studerende om 

året, der ellers ville 

være droppet ud, er 

den sum allerede 

tjent ind igen.  

lektiecafé  
styrker faglighed 
og fællesskab  
på biokemi

studIemIlJø

Af nicklas Freisleben Lund

Hyggelig. Det er det første indtryk, man får 
af Biokemis lektiecafé. Udenfor viser okto-
ber sig fra sin mest gråvåde side, men in-
denfor i de to undervisningslokaler på Nørre 
Campus, er der fyldt med hjemmebag, 
sodavand i hvide plastikkrus og, vigtigst af 
alt, ivrigt matematikudregnende førsteårs-
studerende.

Men årsagen til at en gruppe studerende 
i sommeren 2011 tog initiativ til caféen, var 
faktisk deres egen erfaring af, at det første 
møde med Biokemi ikke altid var lige idyllisk.

»Det første år på faget er ganske enkelt 
vildt hårdt,« siger en af initiativtagerne, 
Signe Christensen, der læser Biokemi på 
femte år.

»Man har rigtig mange fag og eksamener, 
og derudover skal der afleveres opgaver 
hver uge. Og det har traditionelt betydet, at 

relativt mange studerende dumpede fag el-
ler droppede ud.«

Ambitionen bag lektiecaféen har derfor 
været at modarbejde denne tendens – at 
hjælpe de nye studerende med »at komme 
over den første hurdle,« som Signe Christen-
sen formulerer det. 

 
faglig og social funktion
I praksis fungerer lektiecaféen på samme 
måde, som man kender det fra folkeskoler 
og SFO’er, fortæller en anden af initiativets 
bagmænd, fjerdeårsstuderende Casper Høj-
gaard.

»Der er ikke tale om undervisning, men 
om hjælp: Typisk sidder de studerende i 
grupper og arbejder selv med deres opgaver. 
Men her i lektiecaféen har de så mulighed for 
at få hjælp af folk, der er længere på studiet«.

Formålet med caféen er dog ikke kun ikke 
fagligt, det er også socialt. Ikke alene er 
caféen et incitament for de nye studerende 

til arbejde sammen. Den giver dem også 
mulighed for at lære deres ældre medstude-
rende at kende, hvilket er vigtigt på et fag 
som Biokemi,« siger Signe Christensen:

»De fag, man har på første og andet se-
mester, er i høj grad redskabsfag, som ma-
tematik og kemi. På den måde oplever man 
egentligt ikke selve ’biokemien’ før på andet 
år. Og det kan være meget frustrerende. 
Derfor er det også rart for de nye, at kunne 
tale med ældre studerende om hvad der 
senere sker på studiet og høre deres erfarin-
ger. Så det har også været vigtigt for os, at 
sikre, at alle årgange er repræsenteret som 
lektiehjælpere«.

Casper Højgaard supplerer: »På den måde 
rummer lektiecaféen også et klart mentor-
element«.

det virker vist
Som det store antal af fremmødte stude-
rende bevidner, er caféen blevet en stor suc-

ces. Initiativmodtagerne skønner, at over en 
tredjedel af de studerende bruger de ugent-
lige caféer fast, og at tallet er endnu højere 
når man – som denne eftermiddag – nær-
mer sig eksamenerne. Men har initiativet så 
haft den tilsigtede virkning?

»Det er svært at sige med sikkerhed, fordi 
initiativet stadig er så nyt,« siger Casper 
Højgaard

»Og i forhold til karakterer og beståelses-
grad, er det svært at skaffe isoleret data om 
Biokemi, da mange fag er fælles med andre 
af instituttets uddannelser. Men vi har hørt 
fra flere undervisere, at de studerende vir-
ker bedre forberedt, og at der er færre, der 
afleverer opgaver for sent«.

»Men det vigtigste er, at vi har fået rig-
tig god feedback fra de studerende,« siger 
Signe Christensen.

De to førstesemesterstuderende Sarah 
Morgan og Trine Nielsen er i hvert fald be-
gejstrede for caféen, som de har brugt i for-
bindelse med alle deres fag. Det er en hård 
nyser at begynde på Biokemi, bekræfter de:

»Det kræver simpelthen alle ens ressour-
cer – man skal i hvert fald ikke regne med at 
der er tid til studiejob,« siger Trine Nielsen.

 Derfor har lektiecaféen været en kær-
kommen håndsrækning:

»Det har betydet rigtig meget at få den 
ekstra hjælp. Det er tit det, der har gjort, 
at man er kommet videre med en opgave, 
hvor man ellers var gået i stå,« siger Sarah 
Morgan.

 »Og det har også gjort studiestarten mere 
social. På grund af lektiecaféen bruger man 
mere tid på studiet og sammen med sine 
medstuderende«.

cool cash -  
fra frivillighed til institutstøtte
Initiativets positive potentiale er da også 
blevet anerkendt af det Biologiske Institut – 
og det på ganske håndgribelig vis. For efter 
at være blevet drevet på frivillig basis de to 
første semestre, har institutledelsen dette 
studieår valgt at støtte lektiecaféen med i alt 
100.000 kroner, som først og fremmest vil 
blive brugt til aflønning af lektiehjælperne.

»Udgangspunktet for projektet var netop, 
at vi var mange studerende, der genkendte 
behovet for et sådan initiativ, og derfor var 
det også muligt at engagere en del frivilli-
ge,« siger Lars Sørensen, der udover at være 
engageret i lektiecaféen også er fagrådsfor-
mand på Biokemi.

»Men det stod hurtigt klart, at der var en 
stor arbejdsbyrde forbundet med projektet. 
Og ikke kun organisatorisk og planlæg-
ningsmæssigt, men også for den enkelte 
lektiehjælper, som skal bruge tid på at for-
berede sig.«

Initiativtagerne oplevede, at det mod slut-
ningen af projektets første leveår blev van-
skeligere og vanskeligere at skaffe frivillige, 
hvorfor lektiecaféen til sidst blevet drevet 
af en gruppe på seks-otte studerende. Disse 
omstændigheder nævnte Lars Sørensen ved 
et institutledelsesmøde. Og et par uger efter 
meldte instituttet, at man ville støtte caféen 
for at sikre sig projektets videreførelse. Stu-
dieåret 2012/2013 bliver en prøveperiode, 
hvorefter projektet skal evalueres. 

»Og der har været tale om, at hvis det 
bliver en succes, så kunne det også være en 
model man overførte til instituttets andre 
uddannelser,« siger Lars Sørensen.

På Biokemi har pengene til aflønning i 
hvert fald skabt en ny stabilitet i projektet. 
Og Lars Sørensen understreger, at pengene 
hurtigt kan vise sig, at være givet godt ud:

»Biokemi får et højt taxameterbeløb. Så 
hvis blot lektiecaféen kan hjælpe 1,3 stude-
rende til at blive på studiet, så har instituttet 
faktisk tjent beløbet ind igen.«

Også Sarah Morgan og Trine Nielsen me-
ner, at lektiecaféen er en god investering. I 
hvert fald har et par times intensiv opgave-
regning og -hjælp gjort dem mere trygge ved 
morgendagens truende matematikeksamen.

»Vi skal nok bestå,« fastslår de sammen-
stemmende.
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udlicitering af  
rengøringsfolk  
pynter på budgettet
når ledelsen udliciterer rengøringen, 
får det udgifterne til administration 
til at virke mindre, lyder det fra 
tillidsrepræsentant.

samme kategori findes de ansatte, der arbej-
der med administration i ordets egentlige 
forstand, samt gartnere, håndværkere og 
betjente.

Når rengøringen udliciteres, kommer 
medarbejdergruppen TAP-AS og dermed 
administrationen altså til at skrumpe, da 
rengøringsassistenterne overgår til at være 
ansat ved et privat firma. 
Det er en fordel for KU, da universitetet 
siden 2007 har målt sin effektivitet ved at 
sammenligne andelen af lønomkostnin-
gerne, der bruges til VIP-ansatte (forskere) 
med lønnen til TAP ud fra tanken om, at det 
er VIP’erne, der leverer universitetets ker-
neydelser. 

»Konsekvensen af opdelingen af persona-
let er, at hver gang der skæres på rengøring, 
gartnere og betjente, vil der ske et fald i ad-
ministrativt ansatte. Det går i sidste ende ud 
over mine kollegaer, der knokler og gør et 
godt stykke arbejde,« siger Søren Møller

Han vil derfor have TAP-AS-kategorien 
udskilt i to, så man får et reelt billede af 
hvor mange der arbejder med henholdsvis 
administration og service, og hvilke medar-
bejdergrupper, der bliver skåret i. 

færre rengøringsassistenter
Søren Møller henviser til et notat om per-
sonaleudviklingen på KU, som er blevet 

præsenteret for Hovedsamarbejdsudval-
get. 

Heraf fremgår det, at antallet af TAP-AS 
er faldet med 400 årsværk, det vil sige fuld-
tidsstillinger, fra tredje kvartal af 2010 til 4. 
kvartal af 2011.

Antallet af videnskabeligt ansatte (VIP) 
og teknisk-administrativ ansatte, der arbej-
der med forskning og undervisning (TAP-
FU) er til gengæld samlet steget med 500 
årsværk i samme periode.

Ifølge Søren Møller er mange af de for-
svundne TAP-AS-medarbejdere rengørings-
assistenter. 

En søgning i Finansministeriets Forhand-
lingsdatabase bekræfter, at antallet af ren-
gøringsassistenter skrumper. 

I andet kvartal af 2008, hvor antallet 
toppede, var der 228,8 årsværk (fuldtids-
ansatte) rengøringsassistenter på KU; i dag 
er der 132,7 tilbage. Et fald, der ifølge ren-
gøringspersonalets fagforening 3F kun kan 
skyldes udlicitering, og ikke at arbejdet er 
blevet effektiviseret.

Søren Møller påpeger, at der stadig skal 
gøres rent på KU, og at der ikke er sparet 
penge ved at udlicitere, tværtimod, da ud-
gifterne til rengøringsfirmaet er højere.  

Han henviser til, at rengøringsafdelingen 
på Science var præcis 3,874 millioner bil-
ligere end de private selskabers tilbudsgen-

udlIcIterIng 

Af claus Baggersgaard

Københavns Universitet (KU) har haft travlt 
med at udlicitere rengøringen de seneste år.

Officielt er det sket for at sikre, at univer-
sitetet får den billigste og bedste service for 
pengene, men det har også den effekt, at 
administrationen kommer til at syne min-
dre. Dermed kommer KU også til at fremstå 
mere effektiv i omverdenens øjne.     

Ifølge Søren Møller, fællestillidsmand for 
rengøringsassistenterne på KU, er proble-
met, at rengøringsfolkene står registreret 
som TAP-AS, teknisk-administrativt perso-
nale inden for administration og service. I 
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nemsnit, da opgaven blev udbudt for fire år 
siden. Dermed har man sparet KU for 15-16 
millioner kroner siden 2008, har han regnet 
sig frem til.

Alligevel var rengøringsmedarbejderne 
på Science indkaldt til stormøde i efterårs-
ferien, hvor det blev meddelt, at fakultetet 
har besluttet, at det er tid at sætte rengørin-
gen i offentligt udbud - igen.

»Det er så takken, vi får, at vi lige skal 
have en runde til,« siger Søren Møller. 

politisk ømtåleligt 
I 2008 blev rengøringen på Det Humani-
stiske Fakultet (Hum), i Indre By og på det 
daværende Naturvidenskabelige Fakultet 
(Science) sendt i udbud på samme tid. 

På Science og i Indre By vandt de lokale 
KU-rengøringsafdelinger, men på Hum gik 
opgaven til Forenede Rengøring A/S. 

Der gik dog først politik i sagen i 2011, da 
turen var kommet til Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet. Ledelsen tildelte ren-
gøringsopgaven til firmaet Allianceplus, til 
trods for, at de ansattes eget tilbud var både 
billigere og bedre.

Firmaet skulle have i alt cirka fire millio-
ner kroner mere over de fem år, kontrakten 
løber, og den lokale rengøring scorede også 
højere på kvaliteten. 

Sund-ledelsen underkendte alligevel 
tilbuddet fra de ansatte, da den mente, at 
udgifterne til administration var urealistisk 
lavt sat. Sagen endte i Klagenævnet for 
Udbud, hvor ledelsen endte med at få med-
hold, men sagen var allerede blevet en del 
af valgkampen op til Folketingsvalget, hvor 
Socialdemokraternes videnskabsordfører 
Rasmus Prehn lovede at gøre op med den 
daværende regeringens ‘udbudsmani’, hvis 
S og SF kom til magten.

Nyheden om, at rengøringen på Science 
skal i udbud igen, får Rasmus Prehn til at 
love at tage sagen op med videnskabsmini-
ster Morten Østergaard (R).

»Det et uhensigtsmæssigt, men formentlig 
ikke ulovligt, at universitetet nu igen sender 
rengøring i udbud. Det er begrænset, hvad 
jeg har af muligheder for at stoppe det, 
men hvis der er opsat nogle rammer, der 
ansporer universitetet til at udlicitere, vil 
jeg mene, at det er det glade vanvid,« siger 
Rasmus Prehn.  

 
udliciteringspres fortsætter
Ifølge professor, ph.d. ved Copenhagen 
Business School Niels Åkerstrøm Andersen, 
der blandt andet forsker i offentlig ledelse 
og udlicitering, er de offentlige institutioner 
trods regeringsskiftet fortsat under et bety-
deligt politisk pres for at udlicitere.

»Der eksisterer en forestilling om, at ren-
gøring er et sted, man kan spare penge, og 
det offentlige er samtidig under et voldsomt 
udgiftspres. Det er alt andet lige sjovere at 
bruge penge på kerneydelserne, og da ren-

gøring er en perifer ydelse, hvor arbejdsop-
gaverne er lettere at definere end for eksem-
pel en børnehave, så det er et egnet område 
at udlicitere,« siger han.

Niels Åkerstrøm Andersen mener dog, at 
det er usikkert, om man reelt sparer noget 
ved at udlicitere. De fleste økonomer me-
ner, at besparelsen er på cirka 20 procent, 
men det »tror han simpelthen ikke på«.

Ledelsen: 
vi skal 
sende  
rengøringen  
i udbud
universitetsdirektør Jørgen 
Honoré siger, at det ikke er 
frivilligt, om Ku vil sende 
rengøringen i offentligt udbud 
eller ej. Reglerne foreskriver, at 
det sker med jævne mellemrum.

udlIcIterIng 

Af claus Baggersgaard

Jørgen Honoré, universitetsdirektør på Københavns 
Universitet (KU), afviser, at universitetet skulle 
have en interesse i at udlicitere rengøringen for at 
administrationen kommer til at syne mindre. 

Det handler udelukkende om, at KU ifølge ud-
budsreglerne er forpligtet til at udbyde rengøringen 
med passende mellemrum. 

Med passende mellemrum menes ifølge universi-
tetsdirektøren i praksis kontraktperioden, der oftest 
enten er fire år med mulighed for forlængelse i et år 
eller tre år med mulighed for forlængelse i to år. 

Der skal altså normalt ikke gå under tre år og ikke 
over fem år mellem udbuddene.

Eftersom rengøringen senest blev sendt i udbud 
på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet i 2008, 
var det ikke muligt at vente længere. Ledelsen er 
også i gang med at overveje, hvornår det skal ske på 
Det Humanistiske Fakultet, hvor Forenede Rengø-
ring i øjeblikket har opgaven, og i Indre By, forkla-
rer universitetsdirektøren. 

»KU har som del af den offentlige sektor en 
direkte forpligtelse til at udbyde med passende 
mellemrum. Og hvis et eksternt tilbud er bedst og 
billigst, har vi en forpligtelse til også at udlicitere,« 
siger Jørgen Honoré.

Han tilføjer, at når man vurderer tidspunktet for 
næste udbudsrunde, tager man hensyn til, om man 
er ved at fraflytte gamle bygninger eller flytte ind i 
nye. 

Det skal nemlig være helt klart, hvilke arealer, 
der præcis skal renholdes, så de eksterne leveran-
dører og den lokale rengøringsafdeling på KU i sit 
kontrolbud har eksakt samme grundlag at beregne 
deres opgavetilbud ud fra. 

sidste mulighed
Rengøringen var senest i udbud på Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet (Sund), hvor rengøringsfir-
maet Allianceplus vandt. 

Arnold Boon, fakultetsdirektør på Sund, forkla-
rer, at tidspunktet blev valgt, fordi det ikke var mu-
ligt at vente længere.

De ansattes kontrolbud vandt nemlig i 2006, og 
kontrakten udløb den 30. august 2009, hvorefter 
den blev administrativt forlænget to gange med et 
år, men så var det også slut, fordi fakultetet skal 
leve op til reglerne.

»Fakultetet har ud over rengøringen blandt andet 
udliciteret vagtordningen og kantinedriften, og be-
nytter sig også inden for forskellige andre områder 
af eksterne leverandører. Sund vurderer løbende, 
hvilke opgaver fakultetet selv skal løse, og hvilke 
opgaver eksterne leverandører kan løse bedre og 
billigere,« skriver Arnold Boon i et svar på e-mail.

clba@adm.ku.dk

fokus på  
admInIstratIon

universiteterne har siden 2009 
været under pres for at skære i de 
administrative udgifter.

universiteternes administration har været 

et varmt politisk tema i den offentlige debat 

siden 2009.

Her konkluderede konsulentfirmaet McKin-

sey i rapport om universiteternes økonomi 

bestilt af Videnskabsministeriet, at næsten 

en tredjedel af de godt 20 milliarder, som uni-

versiteterne råder over, bruges på administra-

tion. Omtrent det dobbelte af, hvad en række 

større internationale private virksomheder 

bruger.

universitetsledelserne fandt ikke sammen-

ligningen rimelig, da universiteterne har langt 

flere opgaver end private virksomheder.  

I april 2010 besluttede Hovedsamarbejds-

udvalget på Ku, som konsekvens af den 

negative medieomtale, at opdele det teknisk-

administrative personale i to kategorier: TAP-

Fu, der arbejder med forskning, formidling 

eller undervisning og TAP-AS, der arbejder 

inden for administration og service. Det 

skulle synliggøre antallet af medarbejdere 

reelt beskæftiget med administration. 

 

administration er lig bureaukrati
VK-regeringen aftalte en genopretnings-

plan for dansk økonomi med DF i maj 2010. 

universiteterne blev pålagt at spare på 

udgifterne til administration og ledelse. Ku 

skal spare 80,9 mio. kroner i 2013 i forhold til 

2009, og 50 TAP-stillinger nedlægges.

Endnu en rapport, der var dyster læsning for 

universiteterne, blev præsenteret på DM-kon-

ferencen Follow the Money i oktober 2010. 

Rebecca Boden og Sue Wright konkluderede, 

at  administrationsudgifterne på de danske 

universiteter var steget med 553 millioner 

kroner fra 2003 til 2010, svarende til 1.290 

forskerlønninger om året.
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ren tavle 

Tavlen skal metaforisk set viskes ren på HcØ, 

der har sat hele rengøringsområdet i udbud. 

Rengøringsassistenter som Marianne Jakob-

sen er uden indflydelse på forløbet.

”Jeg er blevet 
sat til salg”

Marianne Jakobsen, der har gjort rent på H.c. Ørsted Institutet i 
14 år, kan se frem til seks måneders usikkerhed. Fakultetet har 

besluttet at sende hendes arbejde i offentligt udbud, og hun ved 
ikke, om hun er købt eller solgt. 

nederst på rangstigen
I frokostpausen går snakken blandt 
rengøringspersonalet om, hvorfor 
de altid skal holde for.

»Ledelsen vil selvfølgelig sige, at 
rengøringen er et egnet område, 
men hvis jeg sætter mig ned og 
tænker mig om, kunne jeg finde 
andre områder, der er lige så eg-
nede,« siger Marianne Jakobsen.

Hun mener, at det i virkelighe-
den handler om, at rengøringsfol-
kene er en personalegruppe, som 
universitetet helst var foruden.

»Når man har prøvet andre job, 
som jeg har, kan man godt mærke, 
at et universitet er et sted med et 
tydeligt hierarki, og at vi som ren-
gøringsassistenter er placeret helt 
i bunden. Vi bliver ikke behandlet 
direkte uvenligt, men vi bliver hel-
ler ikke betragtet som ligeværdige, 
selv om vi går op og ned af folk og 
fjerner deres efterladenskaber hver 
dag. Vi savner bare at blive betrag-
tet som en almindelig medarbej-
dergruppe, der også yder et bidrag 
til universitetet,« siger Marianne 
Jakobsen og tørrer kridtet af en 
tavle fyldt med matematiske form-
ler i et undervisningslokale.  

bliver udstødt
Hun efterlyser, at der havde været 
bedre kommunikation fra ledelsens 
side, for når tingene er uklare og 
uforståelige, begynder folk at speku-

»Udlicitering kræver tillid for at fungere, 
men det avler oftest mistillid mellem ledel-
sen og medarbejderne. Det handler om at få 
lavet en ordentlig kontrakt med rengørings-
firmaet, der skaber nogle gode samarbejdsre-
lationer og klart definerer arbejdsopgaverne, 
ellers kan det skuffe økonomisk,« siger han. 

billigere, men ringere vilkår
En ny analyse lavet af Rambøll Management 
Consulting for Udbudsrådet af effekterne af 
udbuddet af rengøringsopgaverne i 11 kom-
muner, viser dog, at der er penge at spare.

Den økonomiske besparelse lå på mel-
lem 13 og 54 procent, kvalitetsniveauet var 
uændret i syv kommuner og lidt forbedret i 
fire. Til gengæld blev forholdene for medar-
bejderne vurderet til at være blevet forrin-
get i seks kommuner og forbedret i tre.

Der var færre medarbejdere til at udføre 
opgaverne, og de skulle derfor arbejde hur-
tigere efter udbuddet. Arbejdstiderne blev 
ændret; ofte fra dagtimerne til morgen- el-
ler eftermiddagstimerne, og man overgik 
fra fast løn til timeløn, så det samlede løn-
niveau faldt. Barsels- og pensionsvilkår blev 
også forringet.

Uddannelses- og kompetenceniveauet 
steg til gengæld efter udliciteringen, medar-
bejderne fik mulighed for nye arbejdsopga-
ver eller forfremmelser, og de oplevede en 
tættere kontakt til mellemledelsen. 

Andelen af medarbejdere, der forsvandt 
efter udliciteringen varierede fra over 80 
procent til ingen, men det er ikke undersøgt 
i analysen, om de selv har sagt op, eller om 
de er blevet afskediget. 

ku har et moralsk ansvar
Efter at have vundet rengøringsopgaven på 
Sund, fyrede Allianceplus ni af de 37 rengø-
ringsassistenter på fakultetet, og der skulle 
kun være en enkelt af de oprindelige ansatte 
på Hum tilbage.

Det er også Ellen K. Lykkegårds, formand 
for Den Offentlige Gruppe i 3F, oplevelse, 
at personalet stille og roligt siver, fordi de 
enten bliver fyret eller bliver tilbudt så få ti-
mer, at de ikke kan leve af det. Efter kort tid 
er der ganske få tilbage.

3F tilbyder derfor også KU og andre of-
fentlige myndigheder at indgå i en dialog 
om, hvordan man kan rationalisere arbejdet 
i eget regi for at undgå en udlicitering.

Hvis rengøringsfolkene ender med at tabe 
udbudsrunden på Det Naturvidenskabelige Fa-
kultet, så frikender det ikke universitetet for at 
have et moralsk ansvar for, at de har et anstæn-
digt arbejdsmiljø, siger Ellen K. Lykkegård. 

»Som offentlig myndighed bør man ikke 
acceptere forringede vilkår for medarbej-
derne, når man udbyder en arbejdsopgave, 
og kontrakten bør indeholde en klausul, der 
sikrer mod social dumping,« slutter hun.

clba@adm.ku.dk

udlIcIterIng
Af claus Baggersgaard

»Jeg føler mig som en vare,« siger 
Marianne Jakobsen og stiller sin 
rengøringsvogn fra sig i en pause 
fra dagens dont på H.C. Ørsted 
Institutet. 

Tankerne om fremtiden fylder 
en del mere i øjeblikket, end de 
plejer. Hendes arbejdsplads har 
sendt rengøringen i offentligt ud-
bud, så den lokale rengøringsafde-
ling på Science nu skal konkurrere 
om at beholde opgaven med de 
private virksomheder, der måtte 
være interesserede. Marianne Ja-
kobsen føler, at hun nu igen skal 
kæmpe for at beholde sit job. Den 
proces kan tage et halvt år.

Hun har været igennem det før, 
men hun vænner sig aldrig til det. 
Senest i 2008 vandt de kampen på 
fakultet, mens kollegerne på Hu-
maniora blev udliciteret. 

»Det er ubehageligt, fordi det 
føles, som om du er en vare, der 
bliver udbudt til salg. Det giver en 
masse utryghed i hverdagen, fordi 
det er vores levebrød, det handler 
om, og vi reelt ikke ved, om vi har 
et job om et halvt år,« siger Mari-
anne Jakobsen.

Hun tilføjer, at hun godt tør 
skrive under på, at ikke en eneste 
af de ansatte ønsker at blive udli-
citeret.

lere og spørge sig selv, om der er ting 
på spil, der holdes skjult for dem.   

»Hvis det handler om utilfreds-
hed med rengøringen, eller at vi 
er for dyre, ville jeg ønske, at vi 
havde fået det at vide, og så havde 
vi samarbejdet om at forbedre 
servicen, for ting kan altid gøres 
bedre,« siger hun.

Hvis rengøringsafdelingen taber 
udbudsrunden, vil hun føle det 
som at blive udstødt af universi-
tetet. Også selv om hun vil blive 
ansat i firmaet, der måtte overtage 
opgaven og fortsat have sin daglige 
gang på H.C. Ørsted Instituttet. 
Rengøringsassistenterne vil nemlig 
i så fald miste deres personale-
goder, såsom adgang til at være 
repræsenteret i fakultetets samar-
bejdsudvalg, og universitetet vil 
heller ikke længere have ansvaret 
for rengøringspersonalets arbejds-
miljø. Til gengæld har Marianne 
Jakobsen hørt fra kollegaer, at ar-
bejdspresset er større i det private, 
og at der er mere kontrol.

Chancerne for at vinde udbud-
det tør hun ikke spå om:

»Først tænkte jeg ’det går nok’, 
dernæst, at det sikkert er afgjort på 
forhånd. Det kører frem og tilbage, 
og jeg føler mig magtesløs, for jeg 
kan ikke gøre andet end at passe 
mit arbejde,« siger hun.

 
clba@adm.ku.dk
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krig og  
historieforskning 
kræver fairplay 
Det mener Anders Kærgaard, officer og historiestuderende, som 
afslørede videoen, hvor danske soldater ser til, mens fanger bliver 
mishandlet i Irak. Det handler om retfærdighed for irakerne, siger 
han, og om en historieskrivning baseret på kilder, der ikke lyver.

IntervIew
Af christoffer Zieler

Videoen er næsten otte år gammel og i far-
veløs night-vision, men indholdet gløder. 
Da billederne går i båndsløjfe på danskernes 
tv- og computerskærme i oktober 2012, ser 
vi efter alt at dømme, at danske soldater 
under en militæroperation i landsbyen Al-
Zubair i strid med alle ordrer ser passivt til, 
mens deres irakiske kolleger slår og sparker 
en gruppe irakiske fanger. 

Hvis billederne taler sandt, har den dan-
ske stat fortiet en skandale og brudt krigens 
love. 

»Har du set, de får bare nogle hug?« be-
mærker en dansk soldat i optagelsen.

whistlebloweren 
I øjeblikket fører 11 irakere en sag mod den 
danske stat. De optræder ikke på videoen, 
men de hævder, i samklang med irakiske 
medier, der har skrevet om sagen, at også 
de er blevet mishandlet og siden tortureret, 
efter at danske soldater overlod dem til ira-
kisk politi.

Videoen, der bestyrker deres påstand, 
bliver offentliggjort via Ekstra Bladet af 
den 40-årige tidligere efterretningsofficer 
Anders Kærgaard, som fortæller, at han har 
ligget inde med sin viden siden 2004, og at 
han forgæves har forsøgt at få Forsvaret til 
selv at tage sagen op.

Kærgaard er ikke alene whistleblower 
fra det danske militær, han studerer også 
historie. Sidst Universitetsavisen mødte ham 
var i 2008, da han sammen med fagfolk 
fra Københavns Universitet var i fuld gang 
med at forvandle de store fæstningsanlæg 
på Stevns til museum for Den Kolde Krig, et 
studiejob, der åd al hans tid.

Anders Kærgaard er ikke længere i mu-
seumsverdenen, men det bliver efter alt at 
dømme heller ikke fortidens Kolde Krig, 
han kommer til at bidrage mest til forståel-
sen af. 

»Den historie, jeg gerne ville fortælle med 
Stevns Fort var: Hvordan arbejder histo-
riefaget? Hvordan forstår vi vores historie? 
Hvad er det for nogle sandheder og ikke-
sandheder, vi kan tage udgangspunkt i, når 
vi laver vores fortælling, og hvilke forskel-
lige fortællinger kan vi lave?« siger Anders 
Kærgaard.

»Jeg ville have, at folk gik fra Stevns Fort 
og tænkte: Okay, der er ikke én historisk 
sandhed. Man er nødt til at tage stilling og 
være opmærksom på, hvilke fakta, man 
vælger.« 

historikere griber til  
holdninger i mangel af fakta
»Vi har været i krig i ti år nu, og i den perio-
de har vi fået én sandhed fortalt. Udfordrin-
gen for de historikere, der skal arbejde med 
Krigen Mod Terror – og jeg går da ud fra, 
at det også bliver mig selv – er, at man ikke 
kan stole på meget af det kildemateriale, 
der foreligger,« siger Anders Kærgaard. 

Han har lagt en mægtig papirbunke på 
bordet.

»Nu sidder jeg her med tre rapporter fra 
mit hold i Irak. Hvis vi tager udgangspunkt 
i det, der handler om Green Desert-operati-
onen ved Al-Zubair, står der i den officielle 
tilbagemelding, at ’der ikke har været kon-
stateret nogen form for overgreb mod de 
tilbageholdte’.«

Er det her offentliggjort kildemateriale?
»Nej, men nu kan du få lov at kigge lidt 

på det. Og i den anden rapport, som bliver 
sendt til Danmark, da der bliver spurgt hjem-
mefra, hvad der foregår, efter at irakiske 
medier er gået ind i sagen, bliver der skre-
vet: ’De irakiske styrkers faglige standpunkt 
vurderes som værende tilfredsstillende.’« 

»Vi har altså en kilde her, der fortæller, 
der ikke var overgreb; vi har en anden kilde 
der, der siger, at de irakiske styrker gjorde 
det godt; vi har Forsvarskommandoen, 
der melder, at der ikke er nogen sag; og 
Hærens Operative Kommando, der siger, 

at på baggrund af det foreliggende, er det 
øvrige sandt. Hvis man ikke kan stole på 
det, der står i det officielle kildemateriale, 
som staten ligger inde med, er man som 
historiker nødt til at forholde sig voldsomt 
kritisk. Når Kammeradvokaten (statens 
advokat, red.) siger, der ikke er nogen sag, 
og den vurdering vedlægges som kilde og 
kritisk kildemateriale forsvinder, fx de vi-
deooptagelser, der blev lavet på missionen, 

bliver det svært at undgå, at der kommer en 
tendens. Vi risikerer at ende med en histo-
rieforskning, der bliver splittet i to: for eller 
imod krigen.«

»Hvad skal man som historiker tro på? 
Hvis vi forsker i krigen i 1864, vil vi lede 
efter tendenser i kildematerialet, og hvis 
flere kilder hårdnakket påstår, at det var ty-
skerne, der startede krigen, så er det det, vi 
må forholde os til,« siger Anders Kærgaard.

»Vi står tilbage med en officiel sandhed, 
som helt entydigt ikke er i overensstem-
melse med virkeligheden. Det gør, at vi som 
historikere bliver voldsomt udfordrede på 
vores metier.«

de kunne have afhørt mig i 2004
Men sagen om, hvad der skete i Irak, er også 
personlig for Anders Kærgaard, som er klar 
over, at hans video og vidneudsagn ikke vil 

skaffe ham venner ret mange steder i mili-
tærets top. Han nævner major Frank Grevil, 
som afslørede, at Forsvarets Efterretnings-
tjeneste var betydeligt mindre overbevist 
om, at Irak besad masseødelæggelsesvåben, 
end den daværende statsminister lod be-
folkningen forstå. Grevil fik en fængselsdom 
for lækagen.

»Jeg er helt sikker på, at jeg bliver lidt 
jobmæssigt udfordret, men det ændrer 

”Vi står tilbage med en officiel  
sandhed, som helt entydigt 
ikke er i overensstemmelse 
med virkeligheden. Det gør,  
at vi som historikere bliver  
voldsomt udfordrede på  
vores metier.”
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ikke på, at man er nødt til at stole på sin 
samvittighed. Havde det her bare været en 
akademisk diskussion, kunne man måske 
have ladet det ligge. Men det handler om 
mennesker, i første omgang 11 uskyldige 
mennesker, der blev udsat for overgreb. De 
har anlagt en sag, og selvfølgelig skal de 
have en retfærdig behandling i det danske 
retssystem, og så nytter det jo ikke noget, at 
Forsvaret bliver ved med at lyve.«

»Men det var ikke kun de 11. For den 
filmoptagelse, hvor vi ser overgreb begået, 
handler ikke om dem. Den er optaget et 
andet sted på operationen, så vi skal have 
fundet de mennesker fra videofilmen. Og de 
skal også have deres retssag.«

Sagen om de 11 irakere er langt fra 
slut. Men måske er den blevet gravet frem 
for sent til nogensinde at komme rigtigt i 
gang. Ifølge staten er den allerede foræl-
det. 

»Vi kan diskutere den moralske del af 
sagen. Og her er der to fraktioner: Dem, 
der synes, at det er juraen, der gælder, og 
at sagen er slut. Hvis juraen ikke gælder, 
åbner vi jo for en lavine af sager, lyder ar-
gumentet. Og det er korrekt. Men så er der 
den anden gruppe, som jeg hører til, der 
siger: Det kan godt være, sagen er forældet, 
men det burde den bare ikke være. For hvis 
auditørerne havde afhørt de ansvarlige, in-
klusiv mig, der sad som efterretningsofficer, 
da irakerne allerede kort efter operationen 
sagde, at der er foregået overgreb, var sagen 
kommet frem.«

»Der var masser af vidner. Sagen er kun 
forældet, fordi auditørerne ikke gik ind i 
den, og fordi Forsvaret har dækket over, 
hvad der foregik.«

Anders Kærgaard medvirkede selv til 
dette cover-up.

»Jeg ser filmen, melder til obersten, og får 
at vide, at det gør vi ikke mere ved. Så er sy-
stemet jo sådan, at man gør, hvad der bliver 
sagt, fordi man er i krig. Det er mit ansvar, 
og det er den byrde, jeg bærer.« 

»Da jeg kommer hjem fra Irak, henvender 
jeg mig til Forsvarets Efterretningstjeneste, 
fordi jeg skal fortælle det næste hold, hvad 
der er foregået dernede. Jeg får at vide, at 
det skal jeg ikke briefe om. Okay, tænker 
jeg, så lader jeg være med det,« siger Anders 
Kærgaard. 

»Jeg får et indtryk af, at folk godt ved, 
hvad det her handler om, men spørger ikke 
yderligere ind til det. Det er først, da sagen 
ruller frem i medierne igen, at jeg tænker, 
at det godt kan være, at Forsvaret slet ikke 
ved, hvad der er foregået,« siger Anders 
Kærgaard, der fortæller, at han henvendte 
sig til Forsvaret og Forsvarsministeriet.

»’Vi vender tilbage, hvis vi finder det rele-
vant’. Det var det svar, jeg fik af Forsvarsmi-
nisteriet. Det gjorde man så ikke.« 

vi taber krige, når vi svigter vores idealer
Staten modarbejder, at irakerne kan få en 
retfærdig proces, mener Anders Kærgaard. 
Kammeradvokaten argumenterer med, at 
de danske styrkes ansvar ikke gælder, fordi 
de ikke havde kontrol over området i Irak. 
En begrundelse, Kærgaard finder absurd, 
fordi det i så fald må gælde for alle andre 
områder i Irak og Afghanistan, hvor den 
danske hær har kæmpet de seneste ti år. 
Han mener, at statens advokat er ved at 
udstyre Forsvaret med en blankocheck på 
efterbevilling.

 »Som jeg forstår det danske demokrati og 
retssamfund, har staten en særlig forplig-
telse til at belyse de sager, der bliver anlagt 
mod den så grundigt som muligt,« siger 
han.

»Jeg håber, at Forsvaret består af så man-
ge hæderlige mennesker, at man vil sige, at 
forældelse ikke duer, og at vi skal have det 
her belyst.«

Fairplay, altså. Både irakere, historikere 
og soldater har behov for faste regler. Og 
når idealerne får lov at skride, går det galt.

»I modsætning til andre krige, som jo er 
ekspansionskrige, eller skal generere noget 

økonomi, er den her krig, i hvert fald i den 
danske retorik, moralsk. Det, vi gør i Afgha-
nistan og Irak er ’nationsbygning’. Vi kom-
mer ind med nogle andre værdier. Vi hælder 
politifolk, jurister, embedsfolk og soldater 
ned i de her samfund, og så vil vi gerne lære 
dem at gøre tingene på den rigtige måde. På 
en meget fin bygning i København står ’Med 
lov skal man land bygge’ – vi har selv sat en 
moralsk barre, der er meget høj.« 

»Når vi ikke lever op til den standard, vi 
har sat, bliver vi sårbare over for kritik. Så 
kan det ikke nytte, at nogen argumenterer 
for, at det jo er sådan, det foregår i krig. Så 
skulle man sænke barren og sige: Vi laver 
nationsbygning men vi accepterer, at lokale 
militærstyrker kan henrette civile eller tæ-
ske dem, eller hvad de nu gør.«

»Nu har jeg både været i Irak og Afghani-
stan, og jeg kan med rimelighed sige, at jeg 
har været med til at tabe to krige. Eller også 
har jeg tabt den samme krig to gange,« siger 
Anders Kærgaard, som dog ikke vil ude-
lukke, at fremtidige iagttagere vil bedømme 
krigene mindre hårdt. Måske vil Det Arabi-
ske Forår, der fulgte i kølvandet på krigene 
føre til demokrati og nye retssamfund. 

»Ligesom man ikke kunne vide, om Euro-
pa ville blive napoleoniseret, da Napoleon 
gik ind i Moskva. Men vi ved, at der blev sat 
nogle kræfter i gang. Irak satte tilsvarende 
gang i en masse ting, og hvor det ender, ved 
vi først om mange år.«

»Men som historikere, der jo ofte går ind 
og kigger på enkeltsager og årsager og gra-
ver i dem, skal vi være enormt kildekritiske. 
Vi kan jo se, at kildematerialet ikke er kor-
rekt.«

»Jeg har altid været meget officer i den 
forstand, at jeg betragter begrebet ære, som 
noget, jeg faktisk bør leve op til. Jeg svig-
tede mine æresbegreber i Irak den 26. no-
vember 2004, og det forsøger jeg at rette op 
på nu. Det synes jeg også, Forsvaret skulle 
gøre. Der er stadig mulighed for at gøre det 
rigtige.«

det handler om de 11
Broen til et job i Forsvaret ser noget ned-
brændt ud, men officeren Kærgaards kar-
rieremæssige nederlag er måske en sejr for 
historikeren Kærgaard?

Han nikker. 
»Men det her handler i virkeligheden kun 

om én ting, og det er de uskyldige irakere, 
som lå og sov, da de blev hevet ud i de tid-
lige morgentimer. De fik tæsk, mens danske 
soldater stod og kiggede på, og blev kørt til 
en irakisk base, hvor de efter eget udsagn 
og ifølge lægeundersøgelserne, blev udsat 
for grov tortur, hvilket Forsvaret lyver om 
efterfølgende.«

 »Og når de så, efter mange år forsøger 
at få en oprejsning, en undskyldning og en 
symbolsk erstatning, så gør Forsvaret alt 
for at trække sagen i langdrag og undgå, at 
den her sag kommer for domstolene. Det 
handler om de 11 irakere, og alt det andet 
er biting.«

chz@adm.ku.dk 

Anders Kærgaards chef i Irak, oberstløjtnant 
John Dalby, har i flere medier afvist kendskab 
til overgreb. Forsvarets auditører har på bag-
grund af Anders Kærgaards afsløringer taget 
sagen op. Undersøgelsen handler dog ikke om 
irakernes oplevelser, men om, hvorvidt For-
svaret har givet urigtige oplysninger. 

mInImuseum 

Anders Kærgaard har et mindre krigsmuseum 

i garagen, der er så pakket med demonterede 

våben, at han har måttet parkere sit britiske 

terrængående militærkøretøj ude foran. Hans 

lille fede hund har olivengrønt halsbånd af 

kanvas. Han siger, at han er den type, der kan 

lide at holde genstandene i hånden, så kommer 

historien til live for ham.
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”vi Har 
HJerne og 
testiKLer”
Tag et ikon, fem forskerårsværk og 17 
universitetsfag. Tilsæt humor, sæbe, lækkert 
layout og hardcore kildekritik. Få Hans Hertels 
tre kilos boggave om Poul Henningsen.

kulturhIstorIe

Af Gry Bartroff Gaihede

»Halalslagteren i Istedgade har et skilt i 
vinduet med den æggende sætning ’Vi har 
hjerne og testikler’. Så kommer jeg til at 
tænke på PH.« 

Sådan cirka sagde litteraturprofessor 
Hans Hertel under et Poul Henningsen-
seminar i 2006. Begivenheden var en stor 
succes – 17 universitetsfag deltog, og folk 
udefra vrimlede til. Siden har Hans Hertel 
brugt sin tid på at bearbejde stoffet, der vil 
forene forskning og formidling. Resultatet 
foreligger nu som et delikat tobindsværk, en 
biografi og en antologi, der samler 42 meget 
forskellige debatindlæg. 

»Megen akademisk prosa er tør som sand-
papir og kedelig indtil det strafbare,« mente 
Poul Henningsen. Synd han ikke fik lov at 
læse Hans Hertels mammutværk om hans 
virke, der er gjort efter alle de akademiske 
dyder og er endt som en veritabel eksplo-
sion af liv, leg og læring. 

»Man skal næppe bruge den sædvanlige 
bemærkning om, at der bliver tomt efter 
ham. Det vil sprælle og myldre efter ham 
længe endnu,« skrev Informations Børge 
Outze i sin Henningsen-nekrolog i 1967. Yes 
sir. Tættere på et nationalt megabrand kom-
mer vi næppe – multitalentet havde også 
selv næse for brand value, fx når han sendte 
sine kassedrager til himmels bemalet med 
kæmpeversalerne PH.

I levende live skabte han selv de fleste 
storme, men der har stået blæst om Poul 
Henningsen i et langt og også broget ef-
terliv, hvor forskellige interessenter skif-
tevis har heroiseret ham og mulet hans 
eftermæle. I 1986 blev PH helgenkåret i 
Paul Hammerichs muntre Lysmageren, og 
når der truttes til værdikamp i Danmark, 
flokkes toneangivende debattører om at 
hive Henningsen med på deres hold. Hans 
Hertel fortæller, at han med sine bøger har 
villet afmytologisere Poul Henningsen og 
vise ham som han var i al sin viltre sam-
mensathed. 

et moderligt råd
Én eneste anekdote har sneget sig ind i 
biografien, men kun fordi Poul Henning-
sen selv har fortalt den, siger Hans Hertel, 
der som forsker holder sig til nagelfaste, 
skriftlige kilder. Gode historier af tvivlsom 

oprindelse eller som findes i forskellige ver-
sioneringer, er ude.

Poul Henningsen fortæller, at han under 
sin medvirken i Cirkusrevyen i 1954 besøgte 
sin gamle mor, forfatterinden Agnes Hen-
ningsen, mellem to aftenforestillinger, og at 
følgende dialog fandt sted: 

– Poul, hvor ser du godt ud i dag.
– Jo, men jeg er også sminket, mor.
– Så bliv ved med det, min dreng! Du be-

høver jo ikke sige det til nogen.
»Den teatersminke bruger jeg, lidt pole-

misk, som symbol på de mange mennesker, 
der siden har smurt alt muligt på PH for at 
få ham til at fremstå, som de gerne ville. 
Min opgave har været at afsæbe ham, for ti-
den var inde til et uhildet, kritisk eftersyn af 
manden uden myterne,« siger Hans Hertel, 
der af samme grund er gået uden om kærlig-
hedshistorierne. 

»Jeg er ikke hoppet op i høstakken til 
ham.«

kæphøj kontroversialist
Hans Hertel serverer varm mælk til stærk 
kaffe og croissanter i sin cool hjørnelejlig-
hed ved Kongens Have, der er usædvanligt 
bohemeagtigt indrettet i betragtning af, at 
professoren er emeritus og født i 1939. 

Ifølge Hans Hertel, som har været PH’s 
kæmpearkiv på Det Kgl. Bibliotek igennem 
med teske, var Poul Henningsen en Rasmus 
Modsat fuld af selvmodsigelser: 

»Han var det englænderne kalder a contro-
versialist, og når man læser ham samlet, fin-
der man stor slingrekurs. De fleste portrætter 
har rettet ham ud, så udsving og skyggesider 
er glattet bort. Selv sagde han ’Folk siger jeg 
render med trekvart vind – men den sidste 
kvarte overlader jeg gerne til pedanterne’.«  

»Problemet er, at tit rendte han bare 
med en ottendedel vind. Faktisk sagde han 
meget sludder og vrøvl. Meget af det, der 
ligger forud for hans egen tid forkastes som 
formørket, snerpet og ubrugeligt.«

Hans Hertel kæder det hullede historiesyn 
sammen med Poul Henningsens sparsomme 
skoling: Han var ikke særligt læsende og 
nærmest autodidakt. Uddannet bygnings-
konstruktør fra Nørrebros Tekniske skole, 
og så havde taget et kursus på Polyteknisk 
Læreanstalt. That’s it. 

»Men han havde en snurrig hjerne og en 
fantastisk evne til at suge til sig, så han blev 
en vægtig kulturkritiker. Han var myreflit-

tig, og hans output er enormt, selvom han 
selvfølgelig primært er kendt for sine få byg-
ningsværker, sangene og sine lamper.«

»Lamper, som vores kære universitet altså 
er nødt til at pille ned, fordi de ustandselig 
bliver stjålet og går som varmt brød på hæ-
lermarkedet,« tilføjer Hertel tørt, og Deres 
udsendte kommer i tanke om en utidig af-
sæbning, da en australsk ven engang under 
et besøg i København spurgte: Hvorfor hæn-
ger den grimme lampe i alle danske hjem? 

frodigt letsind og antitotalitært frisind
Poul Henningsen havde altså nosser?

»Ja i allerhøjeste grad, og jeg tænker ikke 
bare på hans polygame kærlighedsliv. Han 
havde det, vi på moderne dansk kalder co-
jónes: mod til at oplyse, frisætte og kræve 
kvalitet på alle felter. Mod til at blande sig, 
gå mod strømmen, tage tævene og holde 
hovedet koldt og højt.«

Poul Henningsen krævede først og frem-
mest frihed og kvalitet til borgerne og for-
brugerne. Rap i replikken var han jo, når 
han om småborgerlighed, reklame og pop 
i enhver afskygning spruttede: spækhø-
kerkultur, tyrolerpip, bænkevælling, sypi-
gedrømme, slipsedannelse.

Da man ikke finder stringent sammen-
hæng i Poul Henningsens idiosynkrasier, 
opfatter Hans Hertel ham først og fremmest 
som kunstner – også når han skriver journa-
listisk kulturkritik. Værket er omfattende, 
og jeg spørger Hans Hertel, hvad han vil 
fremhæve.

»De små genistreger er for det første 
tidsskriftet Kritisk Revy 1925-1929, der fik 
kolossal indflydelse på arkitektur, design og 
samfundsdebat. Den anden er hans ultra-
moderne Danmarksfilm fra 1935, bestilt af 
udenrigsministeriet i 1932. Det er en meget 
original film, som viser et stort visuelt ta-
lent,« siger Hans Hertel om filmen, der blev 
hamret ned af kritikken, især den borgerlige 
presse. Under filmens tilblivelse blev landet 
ramt af en heftig nationalismebølge efter 
Hitlers magtovertagelse, og danskerne øn-
skede sig en mere nationalromantisk frem-
stilling af landet end Poul Henningsens.

»Den tredje er hans revyfornyelse, der 
viser en fantastisk evne til at ramme et 
mundtligt talesprog, og som har givet os 
evergreens som Ølhunden glammer og Man 
binder os på mund og hånd,« siger Hans 
Hertel og minder om, at andre af hans viser 
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under besættelsen gør grin med danske 
opportunister og blev opført i Dagmartea-
tret, som lå lige under besættelsesmagtens 
hovedkvarter i Dagmarhus ved Rådhus-
pladsen. Derfor protesterer Hertel, når flere 
kritikere – som Jesper Langballe, der også 
bidrager til antologien – kalder Poul Hen-
ningsens frisind totalt gratis.

»Det var livsfarligt! I september 1943 
måtte PH flygte til Sverige, hvor han blev 
del af et frodigt emigrantmiljø. Han var 
sejlet over i en farlig robåd og kom hjem 
med en masse nye ideer og gik op imod 
herskende holdninger i hidsige debatter om 
retsopgør, udrensning, flygtningepolitik, 
kommunismens afhængighed af Sovjet-
unionen og om fornyelsen af demokratiet 
efter krigen. De år efter hans hjemvenden 
blev hans finest hour,« siger Hans Hertel og 
tilføjer, at disse debatter hver på sin måde 
gjorde Henningsen meget upopulær. 

»Det krævede et stort mod og mange 
kræfter. Men mange har fikserede holdnin-
ger til Poul Henningsen og mener, at han 
ikke risikerede noget. Man kan ikke skrue 
gevind på Jesper Langballe, som på trods 
af alle kilder bliver ved at hævde, at Man 
binder os … handler om erotisk frisættelse. 
Men det er en listig frihedssang, og sådan 
blev den spontant modtaget af publikum.«

gravrøvere i lange baner
»Mange vil gerne have del i lyset fra PH’s 
lampe,« siger Hans Hertel, som finder det 
kuriøst, at det i dag er Dansk Folkeparti, der 
påstår at repræsentere Poul Henningsens 
frisind og religionskritik.

»Det er naturligvis, fordi de bruger ham til 
at punke en etnisk minoritet med. Men der 
er den sandhed i det, at kulturradikalismen 
har haft et blindt punkt med religion. Der 
er siden kommet et omslag, hvor kultur-
radikale forsvarer folks ret til at have en 
religion i fred. Og i dag er det omvendt et 
parti med to dominerende præster, der slår 
et slag for religionskritik, men altså kun til 
antimuslimsk side,« siger Hans Hertel, der 
mener, at man godt kan bruge Poul Hen-
ningsen til at illustrere det omsving, for han 
havde ikke megen sans for religion, og han 
stod for en religionskritik, som Hertel kalder 
’fladpandet’. 

»Men Poul Henningsen siger jo samtidig, 
at demokratiet kan kendes på, at det forsva-
rer oppositionen og minoriteters interesser 
imod at blive majoriseret.« 

Meningerne om Poul Henningsen har 
været vildt delte og svingende, og Dansk 
Folkeparti er ikke de eneste, der har forsøgt 
at tage ham til indtægt: 

»Poul Henningsen er en bred figur, der er 
kommet på frimærke, er blevet nationalhelt 
og her 45 år efter hans død er der mange, 
der gerne vil bruge hans åndelige kapital til 
egne formål,« siger Hans Hertel, der er træt 
af for 117. gang at gisne om Poul Hennings-
ens holdning til Muhammedkrisen: 

»Jeg har hverken mandat fra hans enke el-
ler genfærd til at udtale mig på hans vegne.« 

Andre har været af en anden holdning. 
Efter at have svinet ham til i 80 år, hævdede 
Jyllands-Posten at have Poul Henningsen 
på sin side, fordi han gik ind for ubegrænset 
ytringsfrihed.

Men de mange gravrøverier viser i alt 
fald, at Poul Henningsen også har haft sine 
modstanderes respekt, mener Hans Hertel.  

pædagogen og eleven der blev biografist
Hvorfor blev det dig … og ham?

»Jeg har diskuteret med ham. Den dag jeg 
blev student i 1957, trykte Politiken en kro-
nik af mig, der kritiserede velfærdsstaten og 
var præget af mine forældres konservatis-
me. Poul Henningsen reagerede i et indlæg 
under overskriften ’Studenten og velfærds-
staten’, hvor han i venlige toner påpegede 
det ulogiske i at jeg, der blev student i kraft 
af udvidelsen af uddannelsesapparatet, nu 
vendte mig mod velfærdsstaten. Han skrev 
drillende, at kun en forkælet ung mand kan 
finde på at kritisere forkælelse.« 

Der ramte Henningsen plet, synes Hans 
Hertel, der smilende fortæller at han i PH’s 
arkiv er faldet over et takkebrev, han selv 
senere skrev, der kvitterer for den venlige 
belæring: 

»Og så svarede han sødt tilbage, at han 
udmærket huskede vores diskussion, og at 
det glædede ham at have været til nytte.«

Som pædagog var Poul Henningsen 
utrættelig. Hele livet lagde han kolossale 
kræfter i arbejdet for at forklare nye tanker 
for sine læsere, når han skrev i Kritisk Revy, 
Politiken, Information, Social-Demokraten 
eller forbrugerbladet TÆNK. Han asede 
også ustandselig ud til lokal- og partifor-
eninger, fagbevægelsens lokalafdelinger, 
kvindegrupper, husmoderforeninger, gym-
nasier, højskoler og forbrugerbevægelsen 
– altid på farten med sine ideer om samfun-
dets fornyelse og tankens frisættelse, fortæl-
ler Hertel. 

Du ville meget gerne have mødt ham, siger 
du. Hvis Henningsen kom til kaffe, hvor ville 
du så begynde?

»Jeg tror, jeg ville tale med ham om hans 
sene pessimisme, der blev meget drastisk. 
Han siger sådan noget vanvid som at demo-
kratiet i tresserne er mere truet af reklame 
og industri, end det var under Hitler. Jeg vil 
sige, at han blev alarmistisk på sine gamle 
dage, hvor han påstår, at det kun er den 
nyeste avantgardekunst, der kan redde os. 
Han siger direkte, at demokratiets situation 
kan aflæses på befolkningens holdning til 
den nyeste kunst,« siger Hertel og spørger: 

»Men hvem forstår det, der laves ’af de få 
for de få’, som han siger? Han pantsætter de-
mokratiet hos kunsten, og det synes jeg ikke 
fører nogen vegne hen. Det ville jeg gerne 
diskutere. Men han var så stædig, navnlig i 
de senere år. Hans aversion mod småborger-
ligheden rev ham med, og hans idiosynkra-
sier kom til at virke som foragt, så hans pro-
vokationspædagogik blev kontraproduktiv 
og kom til at grave grøfter og kulturkløfter.«

Og hvad kan man så bruge PH til nu – 45 
år efter at han slukkede sin sidste smøg? 

Hans Hertel mener, at selv om man ikke 
kan ane, hvad han ville have ment i dag, så 
er der masser af inspiration i hans provoka-
tioner. 

»Man kan stadig bruge ham til at kæmpe 
imod alt, hvad der binder os på mund og 
hånd. Tænk på terrorlovgivningen, der ter-
roriserer os, på hvordan vi affinder os med to-
talovervågning og på, hvordan embedsmænds 
ytringsfrihed er truet. Her og mange andre 
steder kan vi hente krudt og kugler hos ham.«

gbg@adm.ku.dk

dokumentarIst

Anmelderne er enige: Hans Hertels 

Poul Henningsen er årets julegave til 

danskerne.

FaKta
poul hennIngsen 
1894-1967
 PH - en biografi (566 sider) med tilhørende 

debatbog Poul Henningsen dengang og nu. 

Lysmageren i nyt lys (428 sider) er udkom-

met på Gyldendal.

Projektet begyndte med et Poul Hennings-

en-seminar, som Hans Hertel i 2006 arran-

gerede i anneksauditorium A i Studiestræde 

på vegne af Institut for nordiske Studier og 

Sprogvidenskab. Forskere fra 17 fag deltog 

med rektor Ralf Hemmingsen og daværen-

de prorektor Lykke Friis i spidsen.

 Siden har professor emeritus Hans Hertel 

brugt tiden på at trænge til bunds i PH’s 

indsats, et énmands forskningsprojekt, ud-

givet sammen med en antologi med 42 

debattørers forskellige indlæg. 



14  u n I V E R S I T ETS AV I S E n  8  ◆  2 0 1 2

reformbølge får  
universiteter til  
at hive efter vejret
Efter ti år med voldsomme reformer 
på universitetsområdet er Danmark 
gået fra at være en efternøler til at være 
frontløber på det forskningspolitiske 
område. Om det har været prisen værd, 
er et åbent spørgsmål, mener en af 
hovedforfatterne til en ny bog om Dansk 
forskningspolitik efter årtusindskiftet.

forsknIngspolItIk

Af Richard Bisgaard  

Dansk forskningspolitik har siden årtusind-
skiftet gennemgået en række afgørende 
forandringer, der har givet genlyd selv uden 
for landets grænser. Fra at være anset som 
et lidt nølende land på forskningspolitik-
kens område fremstår Danmark nu som et 
af de mest forandringsivrige. Resultatet er 
en universitetssektor, der i mange henseen-
der fremstår styrket, men som samtidig også 
har en række fundamentale udfordringer. 

Sådan lyder den overordnede konklusion 
i ny bog om Dansk forskningspolitik efter år-
tusindskiftet, som Aarhus Universitetsforlag 
har sendt ud til politikere og andre forsk-
ningspolitiske nøgleaktører.

Bogen gennemgår reform for reform årti-
ets store forandringer med udgangspunkt i 
omfattende undersøgelser fra Dansk Center 
for Forskningsanalyse ved Aarhus Universi-
tet og giver for første gang et overblik over 
nyere dansk forskningspolitik.

Selv om den offentlige forskning har nydt 
godt af øgede bevillinger og positiv politisk 
opmærksomhed i nullerne, har debatten om 
universiteterne paradoksalt nok ofte haft et 
negativt præg med fokus på opsigtsvækken-
de enkeltsager som Penkowa- og Koldausa-
gen eller protester mod universitetsloven og 
magtfuldkomne ledelser.

Et påtrængende spørgsmål har derfor været, 
hvordan en tilsyneladende succeshistorie 
om øgede bevillinger og positive forventnin-
ger er blevet til en fortælling om kontrover-
ser og konflikter, fortæller ph.d. og postdoc 
Kaare Aagaard om nogle af hovedpointerne 
i undersøgelsen, som han har været primus 
motor for sammen med sin kollega fra 
Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus 
Universitet, Niels Mejlgaard.

drivkræfterne bag reformbølgen
Tidligere var forskningsområdet præget af, 
at forandringer kom gradvist og ofte blev 
forsinket af kraftig modstand. Men siden 
årtusindskiftet er mange og omfattende re-
former indført på meget kort tid. 

»Der er virkelig blevet rørt ved nogle af 
de helt centrale institutioner på området,« 
siger Kaare Aagaard.

Han tænker ikke blot på universitetsloven 
fra 2003, der gjorde op med 500 års selv-
styre på universiteterne, men også på fusi-
onsbølgen, der reducerede antallet af uni-
versiteter fra 12 til otte, samt ændringerne i 
finansieringssystemet, der har øget andelen 
af eksterne midler på bekostning af de så-
kaldte basismidler, som universiteterne selv 
kan råde over.

Reformiveren skyldes forestillingen om, 
at industrisamfundet er ved at udvikle sig 
til et videnssamfund, hvori universiteter og 
forskning spiller en nøglerolle. 

Samtidig har en række forvaltningspo-
litiske modeller under inspiration fra New 
Public Management-filosofien budt sig til 
med anvisninger på, hvordan offentlige 
institutioner kan effektiviseres gennem øget 
konkurrence og resultat- og kontraktsty-
ring. 

»Det er netop sammenløbet af forestillin-
gen om videnssamfundet med New Public 
Management-filosofien, som skaber foran-
dringsdynamikken og rusker op i et område, 
som traditionelt har været meget præget af 
kontinuitet,« pointerer Kaare Aagaard.  

vindere og tabere
Her ligger en del af forklaringen på de man-
ge protester fra ansatte og studerende. Men 
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modviljen skyldes også, at udviklingen har 
haft sine vindere og tabere.

»Nogle områder har oplevet at få flere 
midler, andre har oplevet det modsatte, og 
dette billede kan ikke bare observeres mel-
lem de enkelte hovedområder, men i mange 
tilfælde endda også inden for enkelte disci-
pliner,« siger Kaare Aagaard.

»Der er sket en forskydning fra basismid-
ler, som fordeles nogenlunde ligeligt internt 
på universiteterne, i retning af konkur-
renceudsatte midler inden for strategiske 
områder. Hvor der har været politiske 
satsningsområder, har man oplevet vækst. 
Andre har oplevet, at hverdagen er blevet 
mere presset, også fordi der er kommet flere 
bindinger på den faldende andel af basis-
midlerne,« forklarer Kaare Aagaard. 

medarbejdere kørt over
Ifølge bogens forfattere synes udviklingen 
at være gået for langt og for hurtigt, og 
medarbejdere har med rette følt sig kørt så 
grundigt over, at det har fået en historisk 
set uovertruffen økonomisk styrkelse af 
sektoren til at drukne i konflikter og kontro-
verser.

»Det oplever vi selv på Aarhus Universi-
tet i øjeblikket, hvor fusionerne med DPU, 
Handelshøjskolen og sektorforsknings-
institutionerne har ført til en omfattende 
reorganiseringsproces. Forsøget på at 
ændre både strukturer og administrative 
systemer på relativt kort tid har skabt store 
frustrationer blandt mange medarbejdere, 
hvilket ledelsen da også er opmærksom 
på,« siger Kaare Aagaard og tilføjer, at 
han og andre medarbejdere måske får en 
anden oplevelse med tiden, for omkostnin-
gerne ved en fusion mærkes øjeblikkeligt, 
mens eventuelle gevinster først vil vise sig 
senere.

»I øjeblikket føler mange sig usikre på de-
res rolle og funktion. Bedre bliver det ikke 
af, at oplevelsen af at have medindflydelse 
er blevet mindre i takt med at institutterne 
er blevet større. Der er simpelthen blevet 
længere mellem top og bund både på de en-
kelte institutter og inden for universiteterne 
som helhed, oplever mange.«

uklart facit på reformbølgen
Om den danske universitetsverden er blevet 
styrket eller svækket af de mange reformer 
efter årtusindskiftet er svært at svare på, 
mener Kaare Aagaard.

»Det afhænger af øjnene, der ser, og hvor 
i systemet man er placeret,« siger han.

Ud fra objektive parametre såsom place-
ring på internationale ranglister og opgørel-
ser over antal citationer klarer den danske 
universitetssektor sig særdeles godt. Proble-
met med den type opgørelser er bare, at de i 
sagens natur er bagudrettede.

»På den ene side kan der argumenteres for, 
at sektoren er blevet markant styrket, hvis man 

måler på midler, ansatte, output, relationer og 
politisk betydning. På den anden side er der 
naturligt fulgt flere og højere krav med væk-
sten i midler, men det er imidlertid krav, der 
ofte peger i hver sin retning og kan være i mod-
strid med hinanden,« siger Kaare Aagaard.

aktuelle udfordringer
Forskningspolitikkens aktuelle udfordringer 
handler derfor efter hans opfattelse nok så 
meget om at balancere modstridende hensyn.
»Den frie forskning og den forskningsbase-

rede undervisning er kommet under pres 
på grund af udhulingen af basismidlerne. 
Samtidig virker det imidlertid også velbe-
grundet i et vist omfang at styrke strategiske 
forskningsområder med udgangspunkt i 
samfundsmæssige udfordringer. Hvordan 
balancen skal være, er uafklaret og vil også 
fremover være et af de centrale stridspunk-
ter i forskningspolitikken,« mener Aagaard. 

Det samme gælder diskussionen om, hvor-
dan man skal belønne de forskellige typer 
forskning for at tilskynde til øget produktion.

»Der er en tendens til, at det enten er de 
rent akademiske artikler i internationale 
tidsskrifter eller de markedsnære former 
for output i form af patenter og spin off-ak-
tiviteter, der belønnes. Alt herimellem har 
fået sværere kår,« siger Kaare Aagaard, som 
advarer mod tendensen til at fokusere på 
de målbare resultater på bekostning af den 
vanskeligt kvantificerbare grundforskning 
med mere diffus nytteeffekt.

Endelig gælder det, at der med universi-
tetsloven og fusionerne nok er skabt stær-
kere og mere prioriteringsvillige organisa-
tioner med færre og større enheder. Prisen 
har til gengæld været, at medarbejderne har 
fået mindre indflydelse, og afstanden mel-
lem top og bund er øget på alle niveauer.

universiteternes samfundsopgave
Selv om de ansatte sukker efter mere sta-
bilitet, er der generelt intet der tyder på, at 
forandringshastigheden sættes ned. 

»Tværtimod oplever man ikke blot i 
Danmark, men også internationalt, at den 
såkaldte Triple Helix-model, altså trekanten 
mellem universiteter, erhvervsliv og stat, 
ikke helt har givet de gevinster, man håbede 
på. I OECD og hele EU leder man efter nye 
modeller at drive universiteterne efter, så 
også politisk er der stor rådvildhed om den 
fremtidige organisering af forskningsområ-
det,« siger Kaare Aagaard.

 Der er kommet øget opmærksomhed på 
undervisningen, og det signalerer en lidt mere 
balanceret politisk tilgang til universiteternes 
kerneopgaver, men er ikke udtryk for en ned-
prioritering af forskningen i forhold til den tid-
ligere regerings politik, mener Kaare Aagaard.

»Helt overordnet må vi konstatere, at opfat-
telsen af universitetets rolle i samfundet 
fremstår uændret efter regeringsskiftet,« 
mener Kaare Aagaard.

Der er måske tegn på lidt mindre detail-
styring, ikke mindst i forbindelse med ud-
viklingskontrakterne, hvor der nu opereres 
med færre og bredere mål, men grundlæg-
gende er målene for sektoren fastholdt. 

Til gengæld er der ingen tvivl om, at sy-
net på universiteternes rolle har ændret sig 
markant siden årtusindskiftet. Opfattelsen 
af universitetet som dannelsesinstitution ef-
ter Humboldts tanker er ændret for længst. 

»Hvor man tidligere havde en forståelse 
af at forskningsresultater ofte først på lang 
sigt kunne have gavnlige samfundseffekter, 
vil man nu gerne opmuntre til umiddelbar 
anvendelighed. Helge Sander-sloganet 
’fra forskning til faktura’ er nok det bedste 
eksempel på den tankegang,« siger Kaare 
Aagaard.

skrækeksempel eller rollemodel? 
Og det tankesæt trives åbenbart også godt i 
andre EU-lande. 

»Når jeg er i udlandet, oplever jeg virkelig 
stor interesse for de danske reformer fra bå-
de forskere, administratorer og politikere,« 
fortæller Kaare Aagaard.

»I politiske kredse trækkes Danmark 
ofte frem som lidt af en rollemodel. Det er 
faktisk lykkedes at ændre en meget foran-
dringsresistent sektor inden for kort tid. 
Det giver anseelse hos beslutningstagere 
og uddannelsesplanlæggere i OECD og EU-
kredse, fordi Danmark samtidig klarer sig så 
godt i publiceringsmæssig henseende.« 

Blandt mange universitetsansatte bruges 
Danmark derimod som det store skræmmeek-
sempel på, hvad neoliberale reformer betyder 
for medindflydelsen og forskningsfriheden. 

Samlet er der dog ofte hos både de posi-
tivt og de negativt indstillede en relativt be-
grænset viden om, hvad der faktisk er gen-
nemført, så mange af forestillingerne om 
Danmarks forskningspolitiske tilstand bærer 
nok et vist myte-præg, siger Kaare Aagaard 
til almindelig beroligelse. 

rjb@adm.ku.dk
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”Opfattelsen af 
universitetets 
rolle i samfun-
det fremstår 
uændret efter 
regeringsskiftet”
Kaare Aagard
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portræt 

Af claus Baggersgaard

Niels Kærgård må være en yderst vellidt 
mand, hvis man bruger antallet af kolleger, 
venner og sågar politiske modstandere, der 
dukker op på ens fødselsdag, som målestok. 

Auditoriet ved Marmorhallen på Frede-
riksberg Campus var i hvert fald fyldt og lidt 
til, da fødevareøkonomen fejrede sin 70-års-
dag med et seminar om viden og debat den 
26. oktober.

Netop den åbne, fordomsfrie debat har 
altid ligget Niels Kærgård på sinde. 

Man kan godt respektere hinanden og 
være gode venner, selvom man er uenige, 
mener han. Midlet til at afvæbne enhver 
modstand er en lun humor krydret med små 
sjove anekdoter om interessante oplevelser. 
Gerne formuleret med en sjælden præcision 
og efterfulgt af et lille underfundigt smil. 

Niels Kærgård en kort sagt en hyggelig 
fætter, der kan gøre selv indviklede økono-
miske emner underholdende. 

Det lune gemyt stammer fra Vendsyssel, 
hvor han voksede op i Bagterp syd for Hjør-
ring på et familiebrug med to heste, ni køer, 
fem stykker ungkvæg, ti svin, høns, duer og 
af og til også ænder og gæs. Der var hverken 
rindende vand eller toilet, men han betrag-
ter ikke opvæksten som fattig, da tiden var 
en anden.  

Han var en af kun to elever fra sin årgang 
på landsbyens centralskole, som blev sendt 
til mundtlige og skriftlige prøver i dansk og 
regning på Hjørring Gymnasium for at blive 
optaget i mellemskolen der. Han klarede 
prøven, og efter at være blevet student tog 
han båden fra Aalborg til København for at 
læse cand.polit. Han har resideret i hoved-
staden lige siden, men påsken, sommeren 
og efterårsferien tilbringes i selskab med 
hustruen i sommerhus hjemme i Vendsyssel.

lyst til diskussion
Lysten til at diskutere startede allerede i 
gymnasiet, hvor han var med i redaktio-
nen for skolebladet, og han skrev sit første 
læserbrev, hvor han argumenterede for at 
sætte valgretsalderen ned fra 23 til 21 år.

Han var aktiv i Venstre og siden i Liberalt 
Centrum, som han stillede op for til Folke-
tingsvalget i 1968, mens han studerede på 
universitetet.

Da partiet ikke kom ind, blev han i stedet 
valgt som studenterrådsformand for de 
økonomistuderende, og blev en del af ung-
domsoprøret.

For den unge Kærgård handlede det 
ikke om marxisme, men om at gøre op 
med, hvad han beskriver som et autoritært 
system, hvor professorerne sad som små 
konger. 

Han er alligevel af og til blevet stemplet 
som såkaldt rød økonom i medierne i for-
bindelse med de mere end 60 kronikker og 
utallige debatindlæg, han har skrevet i dan-
ske aviser ved siden af sin videnskabelige 
produktion.  

En påstand som han i øvrigt forsvarer sig 
mod med sædvanlig lune:
»Når man selv kommer langt nok ud på en 
fløj, ligner alle de andre den modsatte fløj,« 
siger han.

økonomen 
med det 
menneskelige 
ansigt
Professor niels Kærgård hylder den frie fordomsfrie debat 
og sætter spørgsmålstegn ved, om samfundsforandringerne 
nødvendigvis er til det bedre. Det vil han blive ved med, 
selvom han netop har fejret sin 70-årsdag med et seminar 
om viden og debat.  

han fIk tæv

niels Kærgård blev Danmarks mest udskældte 

mand, da han konkluderede, at fordelene ved 

at indføre euroen var små og usikre.
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kontroversiel ømu-rapport
Nina Smith, professor ved Økonomisk Insti-
tut ved Aarhus Universitet, var blandt taler-
ne ved fødselsdagsseminaret. De to kender 
hinanden fra 1990’erne, hvor Kærgård var 
overvismand, og hun selv var menigt med-
lem af Det Økonomiske Råd.

Hun roste Kærgård for aldrig at være 
bange for at sige sin mening, selvom det har 
givet knubs undervejs.

Hun husker blandt andet en kontroversiel 
kronik, han skrev i Berlingske i marts 2011, 
hvor han konkluderede, at Anders Fogh 
Rasmussen styrede Danmark ud i store øko-
nomiske vanskeligheder akkurat som Anker 
Jørgensen. Poul Schlüter og Poul Nyrup 
Rasmussen gennemførte derimod i deres 
regeringstid store og betydningsfulde refor-
mer af dansk økonomi.

»Du risikerer at få nogen over snuden, 
når du blander dig, men så længe nogle 
slag kommer fra venstre og nogle fra højre, 
vender næsen ligeud alligevel, så jeg håber 
du vil fortsætte som en væsentlig stemme i 
debatten,« sagde Nina Smith.  

Niels Kærgård blev nok Danmarks mest 
udskældte mand, da han som overvismand 
sammen med kollegerne i formandskabet 
for Det Økonomiske Råd i foråret 2000 kon-
kluderede i en rapport, at der kun var »små 
og usikre« økonomiske fordele for Danmark 
forbundet med at indtræde i den økonomisk 
monetære union (ØMU’en) og dermed er-
statte kronen med euroen.

Det var umiddelbart før danskerne skulle 
stemme om emnet, så han fik hele den po-
litiske elite på nakken, da han flere gange 
forsvarede vismændenes standpunkt i of-
fentligheden. 

Blandt andet beklagede daværende stats-
minister Poul Nyrup Rasmussen (S) og den 
radikale økonomiminister Marianne Jelved 
sig højlydt, men lige lidt hjalp det. Analysen 
var stærkt medvirkede til, at det blev et nej 
til dansk ØMU-medlemskab. 
Niels Kærgård tog kritikken med ophøjet 
vendsysselsk ro, og mange, heriblandt Nina 

Smith, mener i dag, at konklusionen var 
korrekt eller i hvert fald fagligt funderet.

»Økonomer kan umuligt være 100 pro-
cent objektive, men der er også meget 
håndværk i økonomi, og nogle udsagn er 
bare mere begavede og holder længere end 
andre. Mange burde læse vismandsrappor-
terne om ØMU’en, for det er faktisk rigtig 
godt håndværk,« sagde hun.

Jelved ikke bitter
Tidligere formand for Det Radikale Venstre 
og økonomiminister Marianne Jelved, der 
fik saboteret sin kampagne for at få Dan-
mark med i den fælles mønt, havde alligevel 

kun rosende ord til Niels Kærgård ved fød-
selsdagsseminaret.

Jelved understregede, at hun jævnligt har 
diskuteret verdens gang med fødselaren, og 

det har altid været en fornøjelse på grund 
af hans viden, indsigt og befriende vendsys-
selske lune. 

Hun ville dog ikke give ham hele æren for, 
at danskerne stemte nej. Også en tegning 
af Roald Als, hvor hun kravler op ad et reb, 
der ikke er der, var stærkt medvirkende til 
ja-sidens nederlag, mente hun.

»Jeg har lært af min tid som minister, at 
man godt kan være politiker uden at være 
valgt til det, og at det er umuligt at være øko-
nom uden at anlægge politiske vurderinger, 
men Niels Kærgård er faglig velfunderet og 
en personlighed, der er bevidst om sin rolle. 
Uden vismandsinstitutionen ville det ikke 
være nemt at være radikal,« sagde Jelved. 

friske øjne på verden
Niels Kærgård fratræder i forbindelse med 
fødselsdagen sine poster som medlem af 
Carlsbergfondets bestyrelse og bestyrelsen 
for Carlsberg A/S, men han fortsætter blandt 
andet som medarbejdervalgt medlem af Kø-
benhavns Universitets bestyrelse, hvor han så 
tit, han kan komme af sted med det, minder 
de andre medlemmer om, hvordan ledelsens 
beslutninger påvirker folkene på gulvet. 

Nye kontrolforanstaltninger og admi-
nistrative krav om indrapportering, der 
gør livet surt for forskerne, er noget af det 
værste han ved. Det vakte også opsigt, da 
han i 2010 tog afstand fra det kommende 
års budget, da ledelsen ville afskedige 200 
medarbejdere samtidig med, at den budget-
terede med overskud.

Niels Kærgård har ikke besluttet, hvornår 
han endelig går på pension, for arbejdet er 
i høj grad en hobby, og hvorfor stoppe så 
længe det går godt? Hans chef vil nok også 
sige fra, hvis han bliver for alderssvækket, 
mener han.

At blive ældre handler altså i høj grad om 
at have selverkendelse nok til at sige stop på 
det rette tidspunkt, om at evne at tilpasse 
sig og om at se verden fra nye synsvinkler, 
hvilket han illustrerede med en anekdote fra 
sit eget liv ved fødselsdagsseminaret. 

”Så længe 
nogle slag 
kommer fra 
venstre og 
nogle fra 
højre, vender 
næsen ligeud 
alligevel”
Professor nina Smith, Au, om Kærgårds kritikere

BLÅ Bog
nIels kærgård
• Doktor polit. 

•  Professor i jordbrugspolitik ved 

Fødevareøkonomisk Institut.

• Økonomisk vismand 1992-2001. 

• Overvismand 1995-2001. 

•  Medlem af Carlsbergfondets direktion og 

medlem af bestyrelsen for carlsberg A/S 

siden 2003. 

•  Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen 

for Københavns universitet. 

•  Vicepræsident i Videnskabernes Selskab 

siden 2008. 

•  Gift med fysioterapeut Lena Blemsted. 

• Bor i Brønshøj og har to voksne børn.

»Mit barnebarn stod oppe på køkkenbordet 
en dag, jeg kom hjem fra arbejde, og så for 
første gang verden lidt fra oven. Så udbrød 
hun forbløffet: Jamen bedstefar, du er jo 
skaldet.«

Netop spørgsmålet: »Hvordan ser verden 
ud?« er temaet for festskriftet med samme 
titel med 73 artikler om økonomi, institu-
tioner og værdier, som han modtog på sin 
fødselsdag. 

clba@adm.ku.dk

The fellowships are awarded for five years and each fellowship amounts to DKK 10 million (approx. 
Euro 1,3 million). 

The subject area should be frontline basic- or applied research within the scope of the 
Foundation’s grant strategy, which can be seen at www.lundbeckfonden.com 

The fellowships may well attract Danish or foreign researchers from abroad who wish to move 
to Denmark and continue their research here. The call is also open for applicants at Danish 
universities and university hospitals.

The fellowships are intended for seven researchers who are qualified to establish or develop their 
own research groups within the health or natural sciences and who have received their Ph.D. 
degree within the last 5-7 years. 

The application should include an account of the project’s research plan, collaborators, budget 
and how the research group is envisioned to be placed within a Danish research institution. In 
addition, it should include a letter of intent from a resident researcher at the host institution, who 
makes him- or herself available as a mentor to facilitate the applicant’s establishment of the 
research group as an integral part of the host institution. Further guidance is provided in the 
application form.

The application, written in English, should be sent via the Foundation’s Electronic Application 
System for fellowships at www.lundbeckfonden.com no later than December 16, 2012.  

For further information please contact Ulla Jakobsen, Science Manager at the Lundbeck 
Foundation, phone: 39 12 80 11 or at application@lundbeckfonden.com

The Lundbeck Foundation has controlling shareholdings 
in its subsidiaries H. Lundbeck, ALK and Falck. In addition, 
the Foundation manages financial investments of approx. 
€ 1.3 billion. The Foundation supports research within 
the medical and natural sciences. In 2011, the Foundation 
had a profit after tax of approx. € 217 million and made 
research grants of approx. € 68 million.

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

The Lundbeck Foundation hereby invites applications for five fellowships within 
biomedicine and two within natural sciences which will be granted to especially 
promising young researchers and their research groups. Within biomedicine, the 
Foundation has special focus on neurology, psychiatry and allergology/immune 
modulation.

LUNDBECK FOUNDATION FELLOWSHIPS

GØR
NOGET
- helt  
frivilligt

brorsons.dk/frivillig
Brorsons Kirke - Rantzausgade 49 - 2200 KBH N

Som frivillig i Brorsons kan du arbejde med:
Udvikling af gudstjenester
Teknik, lyd og lys
Design og kreativitet  
Kommunikation og PR
Programmering
Café og køkken
og meget mere. . .
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KUmmentar

på tværs af ku
»VI STUDERER IKKE et eller andet emne - 
vi studerer problemer. Og problemer kan 
overskride enhver grænse for et emne eller 
en disciplin.« Citat, filosoffen Karl Popper. 
Det rummer også et hovedmål i Køben-
havns Universitets Strategi 2016 under 
overskriften ’Samarbejde på tværs’. Men vi 
har erkendt, at det ikke er nok at skrive om 
tværfaglighedens velsignelser i en strategi. 
I så fald kommer kun de stædigste ildsjæle 
i gang. Vi må også støtte tanken i praksis. 
Derfor har vi oprettet 2016-puljen med 100 
millioner kroner om året i fire år, plus 80 
millioner kroner til uddannelse. 

FORMÅLET ER også at give KU en flyvende 
start på ansøgninger til Horizon 2020, Det 
Strategiske Forskningsråd og de store tvær-
faglige puljer og fonde i Danmark. Erfarin-
gerne fra KU’s ’temapakker’ fra 2007-2008 
viser, at et solidt indledende benarbejde kan 
styrke succesraten i senere ansøgninger. 
Det gælder i høj grad UNIK-projekterne. 
Det er også velkendt, at ansøgninger skal 
arbejdes igennem til en høj kvalitet, hvis de 
skal igennem forskningsrådene, hvor der 
er en succesrate mellem fem og 15 procent. 
Med andre ord: Uanset om man går videre 

Af formand gwen gruner-

widding og næstformand  

karl kristiansen, 

Studenterrådet ved Ku

stUdenterKommentar

vores nytårsforsæt er et 
mere levende universitet
BARE FORDI DER ER LANGT til nytår, skal 
det ikke afholde os i Studenterrådet fra at 
levere en omgang nytårsforsætter. I Studen-
terrådet fejrer vi nemlig ’nytår’ i oktober, 
hvor fagrådene vælger ny bestyrelse og nyt 
formandskab på generalforsamlingen. 

Vi vedtog også en arbejdsplan, der kort 
fortalt er vores fælles ’nytårsforsæt’ til de 
kommende år. Her er tre af vores vigtigste 
forsæt.

RUM TIL ALT OG ALLE – Rigtig mange 
steder står folk i kø uden for læsesalene, 
når de åbner. Ikke bare fordi vi studerende 
har travlt og arbejder hårdt. Også fordi, at 
det kan være rigtig svært at finde en ledig 
plads, hvis man kommer en halv time efter 

åbningstid. Mange leder hver dag med lys 
og lygte efter ledige grupperum. Mange af 
undervisningslokalerne er overfyldte, og 
flere steder inddrages café- og fagrådsloka-

Af Rektor ralf hemmingsen og 

prorektor thomas bjørnholm

”Det kan 
betale sig at 
være lidt på 
tværs her på 
KU.”

”Sidste års nytårsforsæt 
gav et minimumstimetal, 
en studenterambassadør 
og flere studieboliger”

til 2016-puljen, vil det ikke være spildt ar-
bejde. 

I SKRIVENDE STUND er ansøgningspro-
cessen til 2016 i fuld gang for de knapt 40 
udvalgte projekter. Fristen er 13. november. 
Derefter skal et internationalt panel af for-
skere vurdere ansøgningerne og give deres 
svar til nytår. Interessen har været stor. For-
skere fra alle fakulteter bød i første omgang 
ind med 142 interessetilkendegivelser. Det 
tyder på masser af nyt tværvidenskabeligt 
samarbejde. 

MEN DER HAR OGSÅ været kritik af 
2016-pulje processen. Den falder i tre 
klumper. For det første: Det er gået for hur-
tigt, og kommunikationen er mangelfuld. 
Kritikken går særligt på, at man kun fik to 
måneder til at skrive en interessetilkende-
givelse på to sider. Men mon ikke sådanne 
projekter ofte ligger i baghovedet som en 
idé, man i første omgang ’bare’ skal have 
ned på papir?

For det andet kunne man spørge: Har de-
kanerne spillet et ’matadorspil’, som Claus 
Emmeche postulerede her i avisen. Man får 
associationer til et røgfyldt lokale, hvor de 

stærke knuser de svage. Sandheden er, at 
det foregik i konsensus og fordragelighed. 
Men det er også en klar ledelsesopgave at 
foretage faglige prioriteringer. Sådan er det 
i øvrigt også med Grundforskningsfonden.

FOR DET TREDJE har der været kritik af sel-
ve formålet og puljens størrelse. Sat på spid-
sen: Hvad skal vi med tværfaglighed, særligt 
hvis den kompromitterer selve fagligheden 
ved at trække midler væk derfra? Vi er enige 
i, at forudsætningen for tværfaglighed er 
faglighed. Husk derfor proportionerne: 
2016-puljen er en pæn satsning, men kun en 
brøkdel af KU’s samlede budget på omkring 
otte milliarder kroner. Langt størstedelen 
fordeles fortsat direkte ud til fagområderne. 

Videnskabshistorien er fyldt med store 
gennembrud, hvor disciplinerne har sparket 
døre ind til hinanden: Molekylærbiologi og 
farmaci. Astronomi og kommunikationstek-
nologi.  Arkæologi og skanningsteknologi. 
Samtidig kan man i navnet på nutidens 
discipliner spore, at de engang var sammen-
bragte: fra bioinformatik og neuroscience til 
religionssociologi. På den led håber vi også, 
at det kan betale sig at være lidt på tværs 
her på KU. 

ler til kontorer eller ’faculty lounges’ – og 
så har vi ikke engang nævnt manglen på 
auditorier, der medfører vilde historier 
om undervisning i biografer, frikirker eller 
gamle festsale. 

I Studenterrådet mener vi, at gode lokaler 
til både undervisning og studenteraktivite-
ter er en grundsten i skabelsen af et levende 
studiemiljø, hvor vi kan få tankerne i spil. 
Et levende universitet er et universitet, hvor 
det er sjovt, lærerigt og udfordrende at være 
på campus. Men det kræver gode rammer 
i form af grupperum, undervisningslokaler 
og læsesale. Men der kræver også flere loka-
ler, hvor de studerende kan få lov til at ud-
folde deres idéer, uanset om de har faglige, 
studenterpolitiske eller sociale formål.

FLERE OG DYGTIGERE UNDERVISERE 
– KU’s allerstørste udfordring er at skabe 
endnu bedre uddannelser. Første skridt var 
flere undervisningstimer. Det sikrede vi, da 
rektor garanterede minimumstimetallet, og 
alle bachelorstuderende skal have minimum 
12 timer om ugen fra 2014. Næste skridt er 
at få flere undervisere. 

Samtidig skal vores undervisere være 
endnu dygtigere. Det er ikke længere ok, 
at underviseren læser op af en pensumbog. 
Eller ikke kan formidle pensum på et forstå-
eligt engelsk. Og så er et levende universitet 
også et universitet, hvor underviserne stiller 
krav, og hvor vi stiller krav til underviserne 
– dialogen mellem forskere og studerende 
skal styrkes til alles bedste. 

VÆRN MOD FRAFALD – Når det er hårdt 
på studiet, er det vores studiekammerater, 
der holder os oven vande. Derfor er det et 
problem, når undersøgelser viser, at flere og 
flere studerende føler sig ensomme og stres-
sede på studiet. Et stærkt socialt liv på cam-
pus er forudsætningen for at få studiehver-
dagen til at hænge sammen. Det er de aktive 
studerende, der igennem studentercaféer, 
revyer, fagråd og fredagsbar sørger for, at 
der er liv uden for undervisningslokalet og 
læsesalen – og at man har noget at se frem 
til efter undervisningen.

Før sommeren pressede vi rektoratet til 
at hæve studiemiljøpuljen med 50 procent, 
så der nu er 750.000 kroner, som alle KU’s 
studerende kan søge til projekter, der for-
bedrer vores studiemiljø. Men det er ikke 
kun penge, der gør det. Vi stopper ikke 
med at presse på for bedre studiemiljø, før 
KU prioriterer det helhjertet. Et levende 
universitet er nemlig et universitet, hvor 
alle studerende kan mødes med vennerne i 
fredagsbaren, starte en revy på studiet eller 
afholde en lektiecafe. 

MODSAT SÆDVANLIGE NYTÅRSFORSÆT 
plejer Studenterrådets at holde længere end 
januar ud. Sidste års nytårsforsæt gav et mi-
nimumstimetal, en studenterambassadør og 
flere studieboliger i København. Vi håber, I 
vil være med til at realisere vores forsæt for 
2013.
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efter Penkowa: 

gør op med  
elitedyrkelsen
Konkurrencesport udpeger en enkelt vinder. Det videnskabelige 
miljø bør anerkende alle, der udfører et godt arbejde.

vIdenskabelIg praksIs
 

 

 

Af klemens kappel,  

Afdeling for filosofi, IMEF,  

Københavns universitet

I SELVRANSAGELSEN efter Penkowa-sagen 
blev behovet for kulturændring på Køben-
havns Universitet fremhævet. Ønsket var 
velment, men formuleringen misvisende. 
Snarere end en kulturændring er der brug 
for, at vi besinder os på et aspekt af vores 
kultur.

Videnskab er en social aktivitet organise-
ret omkring en central målsætning, nemlig 
at give pålidelige svar på vigtige spørgsmål. 
Problematiske videnskabelige praksisser 
er de, der forringer pålideligheden, og det 
spænder fra fabrikation af data til plagiat el-
ler gaveforfatterskaber. 

Videnskabspersoner er ikke helgener, og 
de har isoleret set et stærkt incitament til at 
indlade sig på problematiske praksisser. 

Det er populært at sammenligne topforsk-
ning og topidræt. Hvorfor er der ikke lige så 
meget uredelighed i topforskning, som der 
er bloddoping i cykelsport? Gode resultater 

kan også i forskning gøre hele forskellen på 
stjerner og vandbærere, men i forskning er 
der ingen dopingkontrol. Hvad holder tin-
gene på sporet? 

FAGFÆLLEBEDØMMELSE er en central 
kvalitetsmekanisme, men den kontrollerer 
ikke for uredelighed. Dens effektivitet for-
drer tværtimod redelighed. 

Regler om god videnskabelig praksis kan 
afgøre tvister, når en videnskabsperson har 

Efter Penkowa - hvordan styrker
Københavns Universitet god
videnskabelig praksis?
Offentlig konference på Københavns Universitet

Konferencen afholdes af det Udvidede Praksisudvalg (UPU)
efter opdrag fra Universitetets bestyrelse.

På konferencen behandles en række ideer til styrkelse af godPå konferencen behandles en række ideer til styrkelse af god
videnskabelig praksis under overskrifterne ”Kulturændringer”,
”Forskningsdata” og ”Whistleblower og named person”. 

Læs mere om konferencen og UPUs arbejde på
Praksisudvalgets hjemmeside http://praksisudvalget.ku.dk/
- hvor tilmelding til konferencen også kan ske frem til fredag
den 16. november d.å. 

Konferencen finder sted mandag den 26. november Konferencen finder sted mandag den 26. november 
i tidsrummet fra 13.45 til 17.10 i Anneks B, Studiegården,
Studiestræde 6, 1455 København K. 

sYnsPUnKt

et horn i siden på en anden. Men systemet er 
virkningsløst, hvis forskere dækker over hin-
anden, eller blot ikke vil bruge deres korte 
liv på at klage over naboen. 

Hvorfor er uredelighed alligevel mere 
undtagelsen end normen? Forklaringen er, 
at videnskabspersoners vigtigste motivation 
er fagfællers anerkendelse på grundlag af 
veludført videnskabeligt arbejde. 

Uredelighed i videnskab er som at stå på 
bussen i et maratonløb for bagefter at sole 
sig i vennernes beundring for den fremra-
gende tid. Man skal være seriøst afvigende 
for at søge denne form for pseudo-anerken-
delse. 

DET ER DENNE KULTUR, hvor vi anerken-
der og roser hinanden for godt udført viden-
skabeligt arbejde, vi bør besinde os på, og 
som vi bør fremme. 

Det kan ske på to måder. Vi kan øge beløn-
ningen af de dygtige, redelige forskere. Og 
vi kan øge sanktionerne rettet mod de kor-
rupte, det vil sige risikoen for at de opdages, 
og øge straffen, når det sker. 

Vi bør fokusere på det første. Men vi kan 
ikke undgå at tale om det sidste, for der 
vil være mennesker, for hvem fagfællers 
anerkendelse ikke spiller nogen særlig rolle 

i forhold til ønsket om karriere og social 
glimmer. 

Institutioner ved ikke, hvem der bruger 
tvivlsomme praksisser. Det ved kun andre 
forskere. Opretholdelsen af en anerkendel-
seskultur kræver mod til konfrontere det 
tvivlsomme og villighed til at dele sin viden 
om det. Begge dele er meget ømtålelige, men 
det er vigtigt, at vi italesætter disse forhold. 

Bemærk, at Singapore Deklarationen om 
god videnskabelig praksis gør det til et brud 

på god videnskabelig praksis ikke at videre-
bringe en mistanke om uredelighed.

KUN ANDRE FORSKERE ved, hvem der 
fortjener anerkendelse, og kun de kan give 
den, ikke institutioner. Men institutioner 
bør fordre, at forskningsmiljøer er transpa-
rente, selvkritiske og italesætter normerne 
for god videnskabelig praksis. Det er kun i 
et sådant miljø, at anerkendelse for godt ud-
ført arbejde kan gives og modtages. 

Undervisning i god videnskabelig praksis 
skal ses i dette lys. Vi skal se normer for 
god videnskabelig praksis som noget vi er 
stolte af, som bærende for vores identitet og 
grundlaget for vores anerkendelseskultur. 

Uredelige forskere mangler ikke viden om, 
hvad de burde gøre, men mangler glæden og 

”Uredelighed i videnskab 
er som at stå på bussen 
i et maratonløb for 
bagefter at sole sig i 
vennernes beundring for 
den fremragende tid.”

stoltheden ved godt udført videnskabeligt 
arbejde. 

INSTITUTIONERNE BØR OGSÅ distancere 
sig fra belønningsmekanismer, der risikerer 
at underminere vores anerkendelseskultur. 
Meritering alene ved publikationsmængde 
er et eksempel. Elite-retorikken, og dens 
latente sammenligning med konkurrence-
sport, er et andet. 

Konkurrencesport har en anden logik end 
forskning. Konkurrencesport udpeger en 
enkelt vinder. Det videnskabelige miljø bør 
anerkende alle, der udfører et godt arbejde. 

Udpegning af nogle få elite-top-super-
excellente-fremragende forskere sker i 
paneler eller på ministerkontorer, fjernt fra 
de relevante videnskabelige miljøer. Det in-
debærer en risiko for at hædre de forkerte, 
og under alle omstændigheder vil der være 
mange, der fortjener hæder, men som ikke 
får den. 

I konkurrencesport er der ikke fagfæller, 
men konkurrenter, og deres anerkendelse 
betyder ikke noget i forhold til de penge og 
den prestige, der følger med en sejr. Det er 
blandt andet derfor, at der er doping i cykel-
sport. Det er ikke misundelse og jantelovs-
tænkning at insistere på, at vi i videnskab 
skal værne om vores anerkendelseskultur.

FLITTIGE, DYGTIGE og redelige forskere 
kan ikke leve med deres langsomme, svære 
og kedelige forskning, hvis charlataner be-
lønnes for tage hurtige genveje. 

Man siger, at Penkowa-sagen har skadet 
KU’s troværdighed. Det tror jeg ikke. Men 
følges sagen ikke af en håndfast reaktion, så 
vil den medvirke til at underminere vores 
anerkendelseskultur. 

Dette kan på længere sigt skade KU og 
forskningen ganske meget.
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”Københavns Universitet er 
det af landets universiteter, der 
udviser den største skævhed i 
forskerrekruttering.”

socIologI

OMKRING 20 PROCENT af universitets-
forskerne i Danmark kommer fra den lille 
snævre elite, som man kan kalde den kultu-
relle overklasse. 

Den defineres her som en gruppe, der for 
det første har en akademisk uddannelse, 
og for det andet er inden for uddannelse, 
forskning, vidensformidling, kultur, medier 
og lignende. 

De 20 procent skal sammenholdes med, at 
den tilsvarende gruppe kun udgør godt to pro-
cent af hele den danske befolkning (foræld-
regenerationen, tilsvarende aldersgrupper). 

Omvendt har kun seks procent af for-
skerne en ufaglært arbejder som far, mod 25 
procent af hele befolkningen. Det betyder, 
at børn fra den kulturelle overklasse har cir-

ka 35 gange så høje odds for at være blevet 
universitetsforsker som børn af ufaglærte. 

Sammenlignet med så mange andre for-
hold, der har at gøre med ulighed i levevil-
kår og chancer i livet at gøre, er skævheden 
sjældent stor.

DISSE TAL STAMMER FRA den første bredt 
dækkende undersøgelse i Danmark. Den er 
baseret på registerdata fra Center for Forsk-
ningsanalyse og Danmarks Statistik, og 
omfatter alle i ordinære VIP-stillinger ved 
danske universiteter i årene 2000-2002. 

Dog indgår kun personer, der er født se-
nere end 1954, idet der for ældre årgange 
savnes forældreoplysninger. Altså den yngre 
del af forskerstaben, der har afsluttet lang 
videregående uddannelse cirka 1980 eller 
senere, og som i år 2000 (første observati-
onsår) var cirka 45 år eller yngre. De vil ty-
pisk være ansat i perioden 1980–2000. 

Et andet datasæt i undersøgelsen er an-
søgninger til forskningsråd 2000-2006.

SE NU PÅ FIGUREN. Her er forskernes so-
ciale oprindelse sammenlignet med 1) alle 
med lang videregående uddannelse og 2) 
hele befolkningen. Figuren giver et visuelt 
indtryk af styrken af selektioner på to af de 
trin, der passeres for at blive forsker. 

Venstre blok i bjælkerne viser, hvordan 
gruppen med arbejderklassebaggrund (her 
både faglærte og ufaglærte, sammen med 
personer uden for arbejdsmarked) skrum-
per fra at udgøre 42 procent af hele befolk-
ningen til under det halve, 16 procent, af 
dem med lang videregående uddannelse, 
for endelig at blive reduceret til 13 procent 
af forskerpopulationen. 

I den anden ende, i højre side af bjæl-
kerne, har vi børn fra den lille kulturelle 
overklasse, der fra at udgøre to procent af 
hele befolkningen seksdobles til 13 procent 
af dem med LVU og yderligere forøges til at 
udgøre 20 procent af forskerpopulationen. 

Bemærk den dramatiske forskel mellem 
trin 1 (selektion til LVU) og trin 2 (selektion 

til forskerkarriere): Trin 1 sørger primært 
for en voldsom frasortering af unge fra ar-
bejderklasse eller med forældre uden for ar-
bejdsmarkedet, og vindere er her alle andre 
sociale klassers børn; men dog i særlig grad 
dem fra den kulturelle overklasse. 

Anderledes på trin 2, der kun har en vin-
dergruppe, nemlig unge fra kulturel overklas-
se. Her igen på bekostning af arbejderklasse, 
men også, omend i mindre grad, funktionæ-
rer, øvrige og økonomisk overklasse.

KØBENHAVNS UNIVERSITET ER DET 
af landets universiteter, der udviser den 
største skævhed i forskerrekruttering. Her 
udgår godt en fjerdedel (26 procent) af for-
skerstaben fra den lille kulturelle overklasse 
på to procent af totalbefolkningen. 

Nok er der ikke tale om dramatisk store 
forskelle mellem universiteterne – andelen 
på Aarhus Universitet er således næsten lige 
så høj, 22 procent, men Aalborg Universitet 
og Syddansk Universitet er dog nede på 
henholdsvis 13 procent og 14 procent, altså 
mindre skævhed. Lavest andel har Handels-
højskolen i Aarhus (syv procent). 

Det spiller selvfølgelig en rolle, at store 
dele af den kulturelle overklasse simpelthen 
bor klumpet sammen i enklaver i hovedsta-
dens nordlige omegn, og at dens afkom, der 
søger universitetskarriere, er tilbøjelige til 
at gøre det i nærheden.

Men geografien giver dog ikke hele for-
klaringen. CBS har således kun 18 procent, 
der kommer fra kulturel overklasse (DTU 
og Danmarks Farmaceutiske Universitet har 
20-22 procent).

DET SPØRGSMÅL, der først rejser sig, er 
selvfølgelig, hvad forklaringen kan være 

Af heine andersen,  

professor ved Sociologisk Institut,  

Københavns universitet

 Arbejdere, uden for arbejdsmarked
 Leder/ejer, små virksomheder
 Funktionær, øvrige
 Højere funktionær mv.
 Økonomisk overklasse
 Kulturel overklasse

universitetsforskere

Alle med lang videregående udd.

Hele befolkningen

0% 20% 40% 60% 80% 100%

fIgur: sammenlIgnIng af socIalt ophav (fædre)

forskeres  
sociale 
oprindelse
Hvilken social klasse, ens forældre 
tilhører, har stor betydning for chancerne 
for at blive forsker. Det viser den første 
bredt dækkende undersøgelse af emnet. 
Eliteforskerpriser forstærker skævheden.
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to, delvist rivaliserende, typer af forklarin-
ger. 

Den ene, reproduktionsteorien, lægger 
vægt på strukturelt betingede forskelle i 
socialisering og i økonomisk, social og kul-
turel kapital. 

Den anden, valghandlingsteorien, lægger 
vægt på, at unge vælger forskelligt, fordi de 
afhængig af klassebaggrund vurderer frem-
tidsudsigter ved karriereveje forskelligt, og 
herunder især risiko for ikke at kunne gen-
nemføre. Jeg bruger her begrebet ’socialt 
betinget selvselektion’.

Disse teorier har især været anvendt til at 
forklare social selektion op gennem uddan-
nelsessystemet, altså det første trin i figuren, 
og de efterhånden ret omfattende undersø-
gelser tyder på, at begge har noget for sig. 

MEGET LIDT UNDERSØGT er det imidler-
tid, hvilken effekt social oprindelse har for 
karrierechancer, efter at man har gennem-
ført en lang videregående uddannelse. 

Umiddelbart ville mange nok forvente, 
at effekten, efter et par årtiers socialisering 
og sortering i uddannelsessystemet med 
gentagne test, eksaminer og selektioner, var 
elimineret. Men det er den altså ikke, når 
det gælder adgang til forskerkarriere. 

Og det ser ud til at gælde uanset akademi-
ske kvalifikationer, så vidt det kan belyses 
med undersøgelsens få indikatorer: studen-
tereksamenskarakter, succes med ansøgnin-

ger til forskningsråd og avancement, hvis 
man først er blevet universitetsansat. 

Faktisk er det sådan, at forskere med 
arbejderklassebaggrund har større chancer 
end andre for at få held med ansøgninger 
om ph.d.- eller postdoc-stipendier, hvis 
de endelig vælger at søge – de vælger det 
blot langt sjældnere end unge fra kulturel 
overklasse. Og ellers er succesrater ved 
forskningsrådsansøgninger (med en enkelt 
iøjnefaldende undtagelse, jævnfør neden-
for) såvel som chancer for avancement til 
lektor- og professorstillinger uafhængige af 
forældrebaggrund.

DET SER ALTSÅ MEST UD til at den for-
stærkede skævhed, der indtræder på trin 
2, skyldes socialt betinget selvselektion: at 
unges valg, efter afsluttet LVU, stadig er på-
virket af social oprindelse. 

Det er plausibelt, at forskelle i risikovur-
dering spiller en rolle. Forskerkarrieren er 
vitterligt et risikabelt forhindringsløb, med 
korttidsansættelser i årevis, gentagne an-
søgninger og evalueringer, og risikoen vil 
forekomme større, jo mindre kontakt man 
har haft med akademiske normer, omgangs-
former og miljøer. 

Men også socialt betingede forskelle i vur-
deringer af, hvor interessant og værdifuld 
forskning som livsgerning er, kan gøre sig 
gældende.

EN ENKELT AF DE SELEKTIONER i forsk-
ningskarriereforløb, som undersøgelsen be-
lyser, skal afslutningsvis nævnes, fordi den 
overgår alle andre i overrepræsentation af 
unge fra den kulturelle overklasse. 

Det drejer sig om Ung Eliteforskerpris, 
en pris, der er blevet uddelt af Det Frie 
Forskningsråd siden 2005 til yngre forskere, 
håndplukket blandt ansøgere til postdoc-
stipendier (jeg har selv som medlem af 

forskningsrådet været med til udvælgelsen; 
denne pris indgår nu i det såkaldte Sapere 
Aude-program). 

Der uddeles cirka 25 per år, og i materia-
let indgik 69 prismodtagere, hvoraf dog kun 
findes forældreoplysninger om 47. Af disse 
47 prismodtagere har 17, svarende til 36 
procent, en forældrebaggrund i den kultu-
relle overklasse. Det er altså en andel, der er 
næsten dobbelt så stor som blandt ansøgere 
i det hele taget, og forskellen er faktisk så 
stor, at den er statistisk signifikant (trods 
det lille antal personer).

DESVÆRRE KAN VI IKKE AFGØRE, om der 
her er tale om en skævhed med hensyn til, 
hvem der vælger at søge eliteforskerpris, 
eller en skævhed i forskningsrådenes udvæl-
gelse, blandt dem, der har søgt. Under alle 
omstændigheder forstærker ordningen den i 
forvejen betydelige ulighed. 

Den er skabt for at skabe (mere) elite, og 
det virker efter al sandsynlighed. Eliteforsker-
priser er (stadig, trods Penkowa-skandalen) 
prestigiøse, og er tænkt at være det, for at ska-
be publicity og kaste glans over forskningen. 

Forskningsrådene (og lignende alloke-
ringsmekanismer) er i forvejen effektive 
ulighedsmaskiner, institutionaliseret Mat-
tæus-princip, og eliteforskerpriserne er et 
element, der yderligere cementerer dette. 
Ydermere hviler bedømmelserne på et spin-
kelt grundlag (projektansøgninger og cv, 
mere end allerede opnåede fremragende re-
sultater), og der er en betydelig vilkårlighed 
i, hvem der lige søger. 

Da det samtidig er uklart, hvilket formål, 
der egentlig tilgodeses, skulle man overveje, 
om disse penge fra en i forvejen slunken 
kasse er givet rigtigt ud.

Baseret på artikel i Dansk Sociologi, nr. 2, 
2012: ”Forskere, karriere og social baggrund”.

på den store skævhed. I bogen Hereditary 
Genious (1864) hævdede Francis Galton – 
en af eugenikkes store pionerer og ham, der 
udmøntede udtrykket ’Nature versus Nurtu-
re’ – at vise, at mentale evner såsom storhed 
inden for videnskab, var bestemt af ’nature’, 
altså biologisk arv, præcis på samme måde 
som fysiske træk. 

Selvom debatten om ’Nature versus Nur-
ture’ stadig pågår, har sociologiske faktorer 
nok været tillagt størst betydning i nyere 
tid. Her opererer man i hovedsagen med 

unge elIteforskere 2012

Hver tredje af de unge eliteforskere stammer fra den 

kulturelle overklasse, viser Heine Andersens under-

søgelse. Her ses uddannelsesminister Morten Øster-

gaard, bestyrelsesformand i Det Frie Forskningsråd 

Jens christian Djurhuus og de glade modtagerne af 

Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-bevilling, ung 

Eliteforsker, fra prisuddelingen i 2012.
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Leder du efter et KU-logo?
I designguiden finder du et hav af logoer ...

– de venter på dig i skabelonerne til 

Powerpoint, Word og InDesign!

Se ku.dk/design

PICASSO
BASQUIAT 
SCHIELE 
KAHLO
NOLDE
DALĺ
KOONS
MIRÓ...

14.09 2012
13.01 2013
Egon Schiele: Selvportræt med påfuglevest, 1911. 
Gouache. Ernst Ploil, Wien

Hovedsponsor for LouisianaMed støtte fra

ER DU MELLEM
18-25 ÅR?  
FOR KUN 125 KR. 

KAN DU FÅ  
FRI ENTRE TIL  
LOUISIANA ET 
HELT ÅR 

LOUISIANA.DK

on unIversItypost.dk

nominated for teaching prize
For the physics ’class of 2008’, the studying 

has been the teaching. now they, the stu-

dents, are nominated for the teaching prize.

first batch of books 
reach ethiopia
Successful first shipment in science stu-

dents’ drive to help Ethiopian universities. 

But not without bureaucracy and red tape.

17th century war 
story to be translated
That Danish (or norwegian) fighting men 

have ever fought in Ireland will come as a 

surprise to most people. But they have 

actually done it twice.

where to find cheap coffee
A sneak peak into the upper, admin, floors to 

find cheap cups of coffee. First in a series.

comment:  open access, please
Academic research should be freely acces-

sible to all, and not hidden away in expensive 

journals, argue copenhagen scientists and 

librarian.

comment: 
I won’t learn danish, unless ...
German media student at the university of 

copenhagen says that Danes are like shy, 

secretive, pandas. If they come out, she will 

learn their language.

Read the full articles, comments, 

and the responses to them on

unIversItypost.dk

Scan the QR 

code with your 

smartphone and 

stay tuned on our 

site.
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the biography of the holy ghost 
SEMInAR - By Ramon Sarró, university of Oxford: Prophecy and na-

tionhood in the Democratic Republic of congo

tid: 8/11 kl. 15.15-17.00

Sted: Købmagergade 46, 4.sal

Arr.: center for Afrikastudier, www.teol.ku.dk/cas

museum tusculanums forlag på bogforum
BOGLADE - Museum Tusculanums Forlag, Københavns universitet, 

præsenterer årets bogudgivelser og afholder en række spændende 

arrangementer – se programmet online

tid: fra 9/11 kl. 9 til 11/11 kl. 17

Sted: BogForum, stand c3-017 i Bella center

Arr.: www.mtp.dk

ansgar - apostel og svindler
FROKOSTMØDE – Prof.em. niels Lund, Historie, vil fremlægge og 

bedømme den amerikanske historiker Eric Knibbs nyeste bog Ans-

gar, Rimbert and the Forged Foundations of Hamburg-Bremen

tid: 12/11 kl. 12-13.15

Sted: KuA, Saxo-instituttet, lok. 9.3.14

Arr.: middelalderstudier.ku.dk/frokostmoeder

the Icc at ten
HOnORARY LEcTuRE - Professor William A. Schabas on Internatio-

nal criminal Law: The Rome Statute - Ten Years After and Ahead. 

Register no later than 12/11 on jura.ku.dk/william-a-schabas/

tid: 14/11 kl. 15.15-17.00

Sted: The ceremonial Hall, university of copenhagen, Frue Plads

Arr.: The centre for International Law and Justice, cILJ

morfinmisbrug i danmark 1870-1955
FOREDRAG - Af Jesper Vaczy Kragh, lektor, ph.d.

tid: 14/11 kl. 19.30

Sted: Medicinsk Museion, auditoriet, Bredgade 62

Arr.: Dansk Medicinhistorisk Selskab, dmhs1917.dk

I 1820’erne begyndte en kommerciel produktion af morfin, og i lø-

bet af få årtier blev morfin et meget anvendt lægemiddel. Men den 

omfattende brug af morfin førte også misbrugsproblemer med sig. 

I 1870’erne blev begrebet ’morfinisme’ introduceret i dansk psykia-

tri, og i den efterfølgende tid blev de kroniske morfinister primært 

behandlet på landets sindssygehospitaler. Sammenlignet med nu-

tidens stofmisbrugere havde morfinisterne imidlertid en helt an-

den social profil. Arkivalier fra danske hospitaler viser, at i perioden 

frem mod 1950’erne blev et stigende antal patienter indlagt til af-

vænning. Foredraget vil beskrive morfinmisbrugets udvikling, 

hvem stofmisbrugerne var og diskutere baggrunden for den sene 

reaktion på problemet.

retsaktivisme og tobakslovgivning
ÆRESDOKTORFORELÆSnInG - Fortsat røg på børneværelset eller 

forbud mod rygning i private hjem? Af professor Dr.Juris Asbjørn 

Kjønstad, universitetet i Oslo i anledning af Asbjørns Kjønstad ud-

nævnelse til æresdoktor på Ku

tid: 15/11 kl. 15.00-16.30

Sted: Anneks A, Studiegården, Studiestræde 6

Arr.: jura.ku.dk/welma

compulsory vaccination: for and against 
DEBATMØDE - Two prominent ethicists in the field of public health 

disagree on the question whether vaccinations should be compul-

sory or not. They will present their arguments and discuss with the 

audience. Angus Dawson is Head of Medicine, Ethics, Society & Hi-

story at university of Birmingham. Søren Holm is professor of bio-

ethics at the School of Law at university of Manchester 

tid: 15/11 kl. 15.15-17.30

Sted: center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgsade 5 

Room 2.1.36

Arr.: globalhealth.ku.dk

havet under overfladen –  
ude af øje, ude af sind?
KOnFEREncE – Formålet med årets Wilhjelmkonference er at 

synliggøre havbundens tilstand i Danmark og præsentere konkre-

te løsningsmodeller for sikring af de tilbageværende rev, og for at 

genskabe dele af det tabte stenrevsareal. Pris 400 kr., studerende 

200. Tilmelding online

tid: 16/11

Sted: August Krogh Bygningen, universitetsparken 13 

Arr.: wilhjelmkonferencen.dk 

new business models for the news industry
SEMInAR – can you make money from making news? A presentati-

on of state-of-the-art research into the evolving business models 

for the news industry as well as contributions from those practitio-

ners that work with them on a daily basis

tid: 20/11 kl. 13.00-15.30

Sted: KuA, lokale 27.0.17

Arr.: creative Media Industries and The Mediatization of culture at 

the Department of Media, cognition, and communication, ucPH

history and archaeology of arabia 
LEcTuRE SERIES - The purpose is to create an open forum for the 

presentation and discussion of new ideas and research dealing 

with all aspects of the history and archaeology of Arabia. From 

carsten niebuhr to Barclay Raunkjær: Denmark’s scientific ambi-

tions in Arabia by professor Jørgen Bæk Simonsen

tid: 21/11 kl. 15.00-16.00

Sted: ToRS, Snorresgade 17-19, Lok. u3

Arr.: Materiality in Islam Research Initiative, miri.ku.dk 

koncert med symfuni
MuSIK - Orkestret opfører Hamlet koncertouverture op.37 af n.W. 

Gade, klaverkoncert nr. 20 KV 466 i D-mol og symfoni nr. 2 op. 73 i 

D-dur af J. Brahms. Dirigent og solist: Jan Scheerer. 

tid: 21/11 kl. 18.30. koncerten gentages  

30/11 kl. 20 i sankt Jakobs kirken på østerbro

Sted: Grøndalskirken, Hulgårdsvej 2, 2400 København nV

Arr.: symfuni.wordpress.com

ashura
FOREDRAG - Bliv klogere på Ashura, en af shia-muslimernes vigtig-

ste højtider. Af professor MSO Jørgen Bæk Simonsen, Institut for 

Tværkulturelle og Regionale Studier, Ku. Billetter købes online

tid: 21/11 kl. 19.00

Sted: Davids Samling, Kronprinsessegade 30

Arr.: davidmus.dk

transkøn –  
psykisk lidelse eller naturlig variation?
HERTOFT-EFTERMIDDAG - Oplægsholderne, cand.mag. og med-

lem af Enhedslistens Queer-udvalg Elizabeth Japsen og Vibe Grev-

sen, LGBT Danmark, inviterer til debat om kulturelle normer, syg-

domsbegreber og selvbestemmelse

tid: 29/11 kl. 16.00-18.00

Sted: Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs 

Vej, opg. 61a

Arr.: sexogsamfund.dk og klinisksexologi.dk

connectivity and mobility  
in the 1st millennium ce
RESEARcH MEETInG - Participation is open, but seats are limited, 

so participation requires that you sign up by email to kd@hum.

ku.dk before november 20th

tid: 4/12 kl. 9-17

Sted: KuA, njalsgade 76, room 27.0.17

Arr.: Materiality in Islam Research Initiative, miri.ku.dk

This semi-

nar uses evi-

dence and 

approaches 

from 

archaeology 

and materi-

al culture 

studies to 

examine and elucidate the materiality of connectivity and mobili-

ty. chronological focus is on the 1st millennium cE; a period that 

sees a dramatic expansion of contact and exchange networks all 

over the world. consequently, it endeavors to include considerati-

ons of these dynamics from a proto-global perspective. 

navne
legater og fonde

slomans legat
Stud.mag. Per Slomans legat for det sam-

menlignende-sprogvidenskabelige studium 

og dets dyrkere uddeler tre portioner af le-

gatet til aktuel ansøgning. Der uddeles én 

portion på 200.000 kr. og to portioner på 

hver 100.000 kr. Det er en betingelse, at der 

indgår en rejse som et væsentligt element i 

de påtænkte projekter. De støttede projek-

ter forventes udført inden udgangen af året 

2015. Ansøgning med cV og nødvendige bi-

lag, herunder budgetoverslag, sendes til le-

gatets efor lektor Jens Elmegård Rasmus-

sen, Institut for nordiske Studier og Sprog-

videnskab (InSS), njalsgade 120, Køben-

havn S. Yderligere information kan fås ved 

henvendelse til eforen på elme@hum.ku.dk 

eller tlf. 3532 8665.

Ansøgningsfrist: 26. november, 2012, kl. 

16.00.

dansk-Israelsk studiefond
Fonden har til formål bl.a. at yde stipendier 

til danske studerende til studier ved et isra-

elsk universitet/højere læreanstalt. Der kan 

årligt uddeles legatportioner af varierende 

størrelse til brug i studieåret 2013/2014. 

Ansøgning med bilag sendes i 5 eksempla-

rer til advokat carsten R. christiansen, hvor 

særligt an-søgningsskema rekvireres mod 

fremsendelse af frankeret svarkuvert eller 

via fondens hjemmeside www.disf.dk. An-

søgningsfrist: 31. december 2012. 

bolIg udleJes

spacious house for rent  
near the university
Period: 20/12-12 - 20/05-13. 

unique three-floor apartment w/ city gar-

den, 3 bedrooms, living/dining room, 2 

bathrooms in a corner brownstone city 

house at Østerbro. Rent 1900 euros/month 

all incl.

contact Lise at liro@sund.ku for further info 

and photos. 

apartment with a view
8.floor Platanvej Frederiksberg c with big 

balkony. Two rooms for rent 1-2 years. 

6.500 kr./month plus utilities.

contact: Wanda Grosman, grosman.

sestoft@dadlnet.dk, tel. 2759 5560.

feriebolig nær rom
I den smukke historiske bjergby cori er vo-

res veludstyrede lejlighed til leje (6 pers.) 

Der er fantastisk panoramaudsigt ud over 

Pontina-sletten, bjergene og olivenlunde. 

udlejes i efteråret 2012 og hele 2013. Kig 

ind på vores hjemmeside www.close2rome.

com.

Kontakt: cora@hotmail.com, tlf. 61376860.

stIllInger

postdoctoral position
center of Experimental Mathematics,  

university of copenhagen. 

Sted: Institut for Matematiske Fag

Ansøgningsfrist: 30. november 2012.

brug onlIne kalenderen

Du opretter nemt selv begivenheder  

på uniavisen.dk i forsidens venstreside.
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I nørregade 10 har Københavns universitets ledelse og centraladministration 
hjemme, og her kan de nyde godt af den helt store frokostbuff et til 33 kroner – en 
yderst fair pris. uniavisens forarmede og forslugne studenterrapporter satte sig 
for at undersøge, hvad man i universitetets øvrige kantiner kan få for dette beløb. 
Konklusionen var klar, men nedslående for de studerende. For hos rektor spiser 
man bare mest og bedst.

Af nicklas Freisleben Lund

perfekt balance I sIlden  
Le Cannibale Nørregade 10

I den lille personalekantine i nørregade 

10, er buff eten hæmningsløs og hedo-

nistisk: Intet afvejningslirumlarum. 33 

kr., og så er der fri leg. Bum. Eurest driver 

stedet.

Ved mit besøg var dagens ret byg selv-

ribbenstegssandwich, som efter min 

medspisers bedømmelse skulle have 

fi re stjerner: den sprøde svær trak op, 

manglende øko og lidt for anmassende 

hjemmerørt remoulade trak ned. Som 

næsten-vegetar sprang jeg selv over, men 

røg i salatbaren (frisk og velassorteret). 

Ovnbagte kartofl er, godt hjemmebagt 

rugbrød, som jeg belagde semi-højt med 

perfekt afb alancerede kryddersild og en 

ok, men lige lovligt tør tunsalat. Det burde 

jo være tilstrækkeligt, men nu hvor pen-

gene var betalt, og muligheden var der, 

kom der også en røget paprika-suppe med 

på den efterhånden bugnende bakke. Og 

lidt ost. Og frisk frugt.

Konklusion: Ku’s bedste kantine, smags-

mæssigt og til prisen. End of discussion. 

For 33 kroner er man garanteret et veltil-

beredt, velsmagende og ikke mindst vari-

eret måltid, der på ingen måde smager af 

storkøkken og langt overgår den gængse 

madpakkes gastronomiske niveau - og 

også på den vis er god value for money. 

Studenterinfo: Der bliver vist aldrig for 

alvor tjekket ansættelsesforhold i univer-

sitetets gastronomiske førerbunker.

80’er-skønhed I pyntnIngen 
Kantinen på Panum

På grund af en større ombygning har 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets 

hovedkantine, der drives af Jespers Tor-

vekøkken, gemt sig uden for Panum i en 

midlertidig satellitbygning. 

Der er dog langt fra byggerod over kanti-

nens udvalg, som generelt var indbydende, 

da jeg lagde vejen forbi til en tidlig frokost. 

Her fristede en enkel men indbydende 

salatbar, noget ølmarineret gris med avec 

samt nysmurte sandwicher.

Valget blev igen økonomisk. I centrum var 

et godt tilbud på tre stykker traditionelt 

smørrebrød (fi skefrikadelle, æg, rejer) 

for 25 kroner, som blev suppleret med 

kålsalat med røde linser og to stykker 

frugt. Samlet pris 34 kroner – bestemt 

godkendt. Salaten fungerede i al sin 

enkelhed godt. Den lidt bitre kål og de 

ferske linser spillede fi nt sammen med en 

oliebaseret dressing. Smørrebrødet var 

ok: Stykkerne var indbydende præsenteret 

med 80’er-skøn pyntesalat, og grøntsa-

ger, rejer og æg smagte friskt og godt. Til 

gengæld var det færdigtkøbte rugbrød 

halvtørt, og fi skedellerne anonyme. Og 

smørret under var et overkill, når nu der 

også rigtig blev hygget om én med remo 

og majo på toppen.

Konklusion: Godt udvalg for pengene, 

lækkert med den dobbelte frugtluksus. Og 

så gør smørrebrød bare glad – selv når der 

er småfejl.

tung, kold æggekage 
Kantinen på CSS

Simply cooking, der driver kantinen på 

Samf, havde pyntet op med en tønde og 

et græskar – det så vældigt madauten-

tisk ud. Så lad det være sagt, at besøget 

måske kunne have været mere positivt, 

såfremt valget var faldet på smørrebrød, 

sandwich eller salat. Men man er ikke 

bedre end sin sidste kamp, og det er bred-

den i truppen, der sikrer mesterskabet. 

Jeg valgte de lune retter.

Fælles for dem var en æstetik hentet fra 

DDR. Den varme ret var et brunligt sam-

menkog med grålige ris. Sådan ser træt 

mad ud – og det gjaldt desværre også 

mit udvalg af kødløse alternativer: En 

æggekage med knoldselleri i portionsfo-

liebakke, tre pestokartofl er på spyd og to 

halve, bagte tomater. Samlet pris 32 kr.

Hverken kartoff el eller tomat smagte af 

det store (hvor var den lovede pesto?), 

og de var halvkolde, hvor lunhed var den 

rimelige forventning. Kulden havde des-

værre også bidt sig fast i æggekagen, som 

oveni var blevet pisket så hårdt, at den 

havde mistet enhver luftighed. Tung og 

klæbrig skulede den fra tallerknen.

Konklusion: Testens eneste decideret 

utilfredsstillende besøg. Der var ingen 

madglæde at spore i Simply cookings 

lune retter. Og det bliver helt meningsløst 

at tale om, hvorvidt det kan betale sig, 

hvis man alligevel ikke gider spise op.   

 

sandwIch som stampet sne  
Kantinen på KUA

Modsat nørregade 10 er Det Huma-

nistiske Fakultets kantine, drevet af 

Forenede Servie A/S, karakteriseret ved 

buffet-aficionadoens værste fjende: Man 

betaler efter vægt. Prisen er 8,25 per 

100 gram for dagens ret og salatbaren. 

umiddelbart billigt, men alle på KuA ved, 

at vægten er en tøjte, og bønner, hum-

mus og flûte smager bare ikke helt så 

tilfredsstillende, når måltidet har sat ens 

Su 50 kroner tilbage. Jeg spillede derfor 

mine kort sikkert og kedeligt, og valgte en 

velvoksen sandwich med æg og tomat i et 

mørkt brød, der virkede lækkert bastant – 

dertil et æble. Et voilá: 34 kroner.

Sandwichen havde ligget på køl, så 

brødet var ikke alene iskoldt, det havde 

også en besynderlig på samme tid fugtig 

og hård struktur – lidt ligesom stampet 

sne. Med hensyn til fyldet, så fucker ingen 

for alvor æg, tomat lidt agurk og iceberg 

op. Heller ikke selv om sandwichen bar 

præg af at være blevet smurt timer for-

inden, ligesom man kunne kritisere den 

morgenduelige kantinesandwichsmører 

for at have været lige lovlig gavmild med 

majonæsen. 

Konklusion: Mæthedsmæssigt bestemt 

godkendt. Smagsmæssigt på det jævne. 

Kan man leve med risikoen for at blive 

æggehørmer-mobbet, er det billigere og 

bedre at smøre selv.

kantInetJek  
det kan du få for 33 kr.


