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Kampagne mod universitetsloven
Studenterrådet håber at få de ansatte med til at protestere  

mod markedsgørelse af de højere uddannelser.  Læs side � 

Finanslov udsætter KUa-byggeri
Regeringens byggestop betyder at Teologi og Jura må  

vente med at flytte til Amager. Læs side �

Jeg er ikke en teknisk chef
KU’s nye vicedirektør for it Bo Bendsen er enig i kritikken af  

it-situationen på universitetet. Læs side 8-9

Tilføjelser

11. Kommunikation
KU’s medarbejdere modtager med tavs begejstring rettidig information fra KU’s ledelse.

12. Løn
For KU’s medarbejdere bærer arbejdet lønnen i sig selv.

13. Balance mellem arbejde og fritid IIKU’s medarbejdere værner om retten til at tage arbej-det med hjem og betragte det som en hobby.
14. Fleksibilitet
KU’s løstansatte værdsætter årelange, fleksible ar-bejdsforhold og hænger sig ikke i tryghed i ansættel-sen og unødige pensionsordninger.

15. Innovative løsningerKU’s medarbejdere bidrager selv med innovative løs-ninger på nedslidte og utætte bygninger, gamle kon-tormøbler og andre manglende fornødenheder.
16. Forskning
KU’s medarbejdere vinker med glæde farvel til den fri forskning og byder politisk motiverede forskningspri-oriteter velkommen.

17. Publicering
KU’s medarbejdere er lettede over at andre tager an-svar for institutternes publikationsstrategier og hilser tidsskriftslister og lignende tiltag velkomne.

18. Forandring
KU’s medarbejdere glæder sig i det hele taget over den tiltagende styring af et tidligere kreativt og dynamisk akademisk miljø.

19. Lykke
KU er det lykkeligste universitet i verden, blandt de universiteter vi normalt sammenligner os med.

Grundprincipper for

personalepladder

2008-2012

Nyt grinegrundlag
Til alle medarbejdere på Københavns Universitet

Vi er glade for at kunne fremsende ni ekstra grundprincipper til at grine ad.  
De gælder fra 1. januar 2008.

Læs om reaktionerne på KU’s nye personalepolitik, side 7 og debat side 14



�    UNIVERSITETSAVISEN 2  ·  2008

Nyheder

Kort nyt

USA-VALG – Der var donuts, dåsecola, ballo-

ner i amerikanske farver samt en veloplagt 

ambassadør da Københavns Universitet man-

dag den 4. februar inviterede til debat om den 

amerikanske valgkamp. 

 Overskriften for arrangementet var ’US 

Election – Super Duper Tuesday’, og den spek-

takulære titel havde formået at trække fulde 

huse i universitetets festsal der i dagens anled-

ning var pyntet op i røde, blå og hvide farver. 

KU havde i samarbejde med Studenterrådet 

og Alumneforeningen KUBULUS inviteret en 

FORSINKELSE

Af Claus Baggersgaard

Københavns Universitet (KU) 
bliver særligt hårdt ramt af re-
geringens finanslovsforslag 
der indebærer at alle statslige 
byggerier udsættes et år. KU 
har nemlig i flere år som en 
del af campusplanen forberedt 
at rydde sine dyre lejemål i 
den indre by og bygge nyt på 
Amager (KUA) for at spare 
husleje og skabe bedre fysiske 
forhold for de studerende. 
Forsinkelsen risikerer at få 
brikkerne i campusplanen til 
at falde som dominobrikker. 

En krumtap i planen er at 
nedrive og opføre nye bygnin-

ger i Njalsgade. De huser i dag 
cirka 14.000 forskere og stu-
derende ved Det Humanistiske 
Fakultet, men forsinkelsen be-
tyder at de ikke kan begynde 
at rømme de gamle bygninger 
i år, at den indledende nedriv-
ning ikke igangsættes og at alt 
arbejde med at forberede byg-
gepladsen stoppes. 

Det var også meningen at 
Det Teologiske og Det Juridi-
ske Fakultet skulle flytte til 
KUA i 2013, men det udsættes 
ligeledes et år så man ikke kan 
forlade bygningerne i indre by 
som planlagt. Dermed kan KU 
heller ikke gennemføre sin 
huslejespareplan. 

»Regeringen forventer at vi 
vokser og leverer bedre forsk-

ning og kandidater, men det 
kan vi ikke opfylde uden or-
dentlige forhold. Politikerne 
får på den her måde det mod-
satte af hvad den har bestilt,« 
siger universitetsdirektør Jør-
gen Honoré.

Han tør ikke gætte på hvor 
stort et tab KU vil lide som føl-
ge af regeringens byggestop, 
men foreslår at regeringen æn-
drer holdning i finanslovfor-
handlingerne og fortsætter 
byggeriet på Amager som op-
rindeligt planlagt.

Skuffelse og vrede
Ifølge Kirsten Refsing, dekan 
på Det Humanistiske Fakultet, 
er der udbredt skuffelse over 
forsinkelsen på KUA.

Finanslov udsætter  
KUA-byggeri

»Det er lidt af en nedtur, og 
vi er alle chokeret. Vi havde 
brugt lang tid på at planlægge 
og geare os op til det her. Det 
giver os en del praktiske pro-
blemer omkring interne omro-
keringer, men vi må forsøge at 
være positive. Det havde trods 
alt været værre hvis de havde 
skåret i forskningsbevillinger-
ne,« siger hun.

Også de studerende på KU 
er skuffede over at de må ven-

te et år på at få bedre forhold. 
Pia Mejdahl Daugbjerg, for-
mand for Studenterrådet si-
ger: 

»Hvis politikerne reelt øn-
sker uddannelser i verdens-
klasse, er investeringer i ud-
dannelseskvalitet og et godt 
studiemiljø nødvendige. Der-
for giver det absolut ingen me-
ning at stoppe byggerierne på 
KUA. Der er ikke plads til de 
studerende i dag; de sidder i 

Regeringens byggestop betyder at Teologi og Jura må vente 

med at flytte til Amager, og de studerende på Humaniora må 

leve med gamle, nedslidte bygninger et år til

vindueskarmene og på skødet 
af hinanden i gamle og slidte 
lokaler. Det er under al kritik 
at de ikke bliver sikret ordent-
lige forhold.« 

clba@adm.ku.dk

Se KUmmentar 2. sektion  
side 8.

KU åbner kontor i Bruxelles

EU-KONTOR – Københavns Universitet, Danmarks 

Tekniske Universitet og Region Hovedstaden åb-

ner nu et fælles kontor i Bruxelles der skal hjælpe 

med at kanalisere flere penge fra EU-forsknings-

midler til dansk forskning. Det fælles kontor er 

første skridt i en strategisk satsning som skal gøre 

den danske hovedstad til en international føre-

nde videnregion. Ifølge rektor Ralf Hemmingen, 

Københavns Universitet, har hovedstaden store 

chancer for at blive en magnet inden for sund-

heds- og biotekområdet. Det kræver dog at vi 

samarbejder endnu mere, mener han. Samarbej-

det sker inden for fem hovedområder: Tværgåen-

de forsknings- og innovationsprojekter, forsk-

ningsinfrastruktur og forskningsservice, forsker-

uddannelse, teknologioverførsel og kommerciali-

sering og profilering af hovedstadsområdet inter-

nationalt.

række af de fremmeste USA-eksperter, blandt an-

det tv-værten Clement Kjersgaard og professor 

Ole Wæver, til at diskutere primærvalg og svare 

på spørgsmål fra publikum.

 Arrangementet bød desuden på en veloplagt 

amerikansk ambasadør, James P. Cain, der til stor 

morskab for tilhørerne blandt andet gav en top-

10 over politiker-jokes med præsidentkandidater-

ne som ofre. Debatten var en del af de såkaldte 

Semester kick offs, og sluttede af med ægte ame-

rikansk valgstemning i form af donuts, dåsesoda-

vand og ægte amerikanske root beers. 

Kamp om de studerende

KONKURRENCE – Der er kamp om de stude-

rende. I øjeblikket kører Københavns Univer-

sitet en landsdækkende plakatkampagne for 

at lokke de unge fra provinsen til at søge til 

København. Studiechef på Syddansk Universi-

tet Per Andersen er opmærksom på de 

nye metoder. Han 

frygter ikke at Kø-

benhavns Univer-

sitet snupper de 

fynske studeren-

de. Man tager 

dog bestik af si-

tuationen, siger 

han til DR P3 Ny-

heder.

FINaNSLOv – Budget 2008 for Københavns 

Universitet (KU) var finpudset og godkendt af be-

styrelsen. Indregnet var alle de seneste progno-

ser, og regeringens løfter om flere penge fra glo-

baliseringspuljen. Ingen havde bare forudset at 

regeringen som en del af sit finanslovsforslag vil-

le kræve at alle statslige institutioner skal opspa-

re en procent af deres tilskud fra staten i år. 

 Det betyder at KU skal opspare 42,5 millioner 

kroner. Til gengæld får KU lidt flere penge til 

forskning og en færdiggørelsesbonus, men alt i 

alt kommer KU med et slag til at mangle 35,4 mil-

lioner kroner på årets budget. 

 Det får universitetsdirektør Jørgen Honoré til 

at kritisere regeringen for at skabe dårlige ram-

mer får universitetets ledelse, og det går ud over 

muligheden for at levere varen.

 »Vi har behov for en kontinuerlig vækst i bevil-

lingerne så vi kan rekruttere forskere i tillid til at 

budgettet er rimeligt sikker. Det kan vi ikke med 

finanslovsforslaget, og det skaber uklarhed og er 

et kæmpe irritationsmoment,« siger Jørgen Ho-

noré.

 Ifølge universitetsdirektøren diskuterede rektor 

og bestyrelsesformanden konsekvenserne af for-

slaget dagen efter offentliggørelsen, og ledelses-

teamet besluttede samme dag at fakulteterne får 

lov til at fastholde deres budgetter uændret.

 »De har allerede disponeret deres midler og 

ansat forskere, så det skal ikke gå ud over dem,« 

tilføjer Jørgen Honoré.

Bred kritik
Han får opbakning til sin kritik af Danske Univer-

siteter (tidligere Rektorkollegiet). Ifølge tals-

mand, rektor Jens Oddershede, får universiteter-

ne samlet reduceret deres bevillinger med 124 

millioner kroner som følge af finanslovsforslaget.

 »Tvungen opsparing og udskydelse af udbyg-

ning og modernisering af universiteternes infra-

struktur giver unødig usikkerhed med langsigte-

de konsekvenser. Ny viden og flere studerende 

KU mister 35 millioner
kræver nye og moderne bygninger. Derfor er re-

geringens tøven skadelig for universiteternes mu-

lighed for at indfri regeringens forventninger om 

mere forskning og flere kandidater,« siger han.

 Også Ingrid Stage, formand for Dansk Magi-

sterforening, har kritiseret finanslovsforslaget. 

Hun mener konsekvensen bliver stress og dårligt 

arbejdsmiljø blandt medarbejderne. Ekstra pinligt 

for regeringen idet der på det statslige område li-

ge er indgået et delforlig om arbejdsmiljø i for-

bindelse med de igangværende overenskomstfor-

handlinger, påpeger hun.

TÅLMODIGHED – Regerin-

gens byggestop udsætter KUA-

byggeriet i et år.

Super Duper Monday i Festsalen
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gangen til den særlig stemning 
som et sådan rum tilbyder. Jeg 
mener ikke generelt man skal 
forhindre at fredede bygninger 
får ny anvendelse, men der op-
står et problem når man væl-
ger at redefinere en bygning 
der har så speciel karakter som 
biblioteket i Fiolstræde, og 
oven i købet afskærer offent-
ligheden for adgang til den,« 
siger Pernille Frahm.

Hun afventer fortsat kultur-
ministerens svar inden hun be-
slutter hvad hun yderligere vil 
foretage sig.

Overvejer mulighederne
Også Marianne Jelved fra Det 
Radikale Venstre overvejer 
hvad hun kan gøre for at tvin-
ge KU til at ændre beslutnin-
gen om at bruge biblioteket til 
specialepladser for cirka 150 
studerende hvert halve år og 
administrative formål i den 
tredjedel af bygningen der lig-
ger mod Frue Plads. Men også 
hun afventer Brian Mikkelsens 
svar inden hun reagerer.

»Jeg synes det er en helt for-

MODSTaND

Af Claus Baggersgaard

Det er ikke kun studerende og 
arkitektureksperter der er 
imod Københavns Universitets 
(KU) planer om at lukke det 
unikke bibliotek i Fiolstræde 
for lånere og studerende med 
brug for en læseplads. SF´s 
kulturordfører Pernille Frahm 
og Marianne Jelved fra Det 
Radikale Venstre rejser nu og-
så sagen politisk på Christians-
borg.

Pernille Frahm har allerede 
spurgt kulturminister Brian 
Mikkelsen hvad han vil gøre 
for at sikre at Johan Daniel 
Herholdts bibliotek fra 1856 
som anses for et af verdens 
meste bevaringsværdige bibli-
oteker, forbliver bibliotek og 
ikke omdannes til administra-
tive formål eller lignende.

»Vi står her med en arkitek-
tonisk perle i byens centrum 
som er bygget til et bestemt 
formål: Bibliotek! Det ville væ-
re synd og skam at afskære ad-

kert beslutning at lukke byg-
ningen som bibliotek, så jeg 
har bedt folketingsgruppen 
ideudvikle på hvad vi kan gø-
re. En af mulighederne, vi 
overvejer er, at forsøge at gå 
igennem Københavns Borger-
repræsentation,« siger hun.

Fiolbiblioteket skal ifølge 
KU´s campusplan været ryd-
det for bøger, og den sam-
fundsvidenskabelige og juridi-
ske bogsamling være flyttet 
henholdsvis til det nye biblio-
tek i Gothersgade 140 og Kø-
benhavns Universitet på Ama-
ger i 2009.

En jurastuderende på KU 
har allerede startet en protest-
gruppe på hjemmesiden Face-
book hvor mere end 7.800 nu 
har meldt sig til, og der er også 
startet en underskriftindsam-
ling mod lukningen på inter-
nettet på adressen www.fiols-
traedebiblioteket.skrivunder.
dk hvor 500 indtil videre har 
skrevet under.   

clba@adm.ku.dk

Politikere  
vil bevare  
Fiolbiblioteket
SF og Radikale vil begge have 
stoppet planerne om at bruge  
biblioteket til specialepladser og 
administrative formål 

LÆSEPLaDSER – Det Kongelige Bibliotek i Fiolstræde har et  

stigende antal brugere, men alligevel vil Københavns Universitet 

nedlægge læsepladserne og udlånsfunktionen.
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Roadtrip for bæredygtighed

MILJØKAMPAGNE – Studerende fra Forenin-

gen af Naturressourcestuderende (FN) ved Det 

Biovidenskabelige Fakultet har rejst rundt og 

besøgt gymnasier i hele landet for at sætte 

bæredygtighed til debat gennem rollespil 

hvor eleverne har diskuteret risici og fordele 

ved GMO-afgrøder, grønt brændstof og kli-

maændringer. Turen forløb over al forvent-

ning, lyder meldingen fra de naturressource-

studerende der er opsatte på at gentage suc-

cessen næste år.  

 Unges arbejde med bæredygtighed fortsæt-

ter når 170 gymnasieelever besøger Det Biovi-

denskabelige Fakultet den 7. marts til ’LIFE 

Konsensus – de unges bud’. Det er titlen på et 

seminar om bæredygtighed hvor eleverne får 

mulighed for at fremlægge deres anbefalin-

ger til et panel af ungdomspolitikere som bæ-

rer deres forslag videre til moderpartierne.

 Hvis du vil vide mere om FN’s aktiviteter, 

kontakt FN på fn@dsr.life.ku.dk. 

Ikke et ord om  
Mille Buch-andersen 

Journalist Kristian Villesen kritiserer i en kom-

mentar Københavns Universitet for at have udvik-

let sig fra at være en åben og selvkritisk instituti-

on til at være lukket og topstyret. Det er blandt 

andet sagen om Mille Buch Andersens speciale 

som var kritisk over for ledelsen i Danmarks Radi-

os Symfoniorkester som det har været umuligt at 

få rektor til at udtale sig om.

 »Skal man skrive om forskere, der har vundet 

priser (...) er der direkte adgang til universitetsle-

delsen. (...) Skal man spørge til noget der kunne 

gå hen og blive kritisk, lukker systemet i,« skriver 

Kristian Villesen. 

Information 01-02-2008

villesens vilje 

Jasper Steen Winkel, kommunikationschef ved 

Københavns Universitet, svarer på journalist Kri-

stian Villesens hårde angreb på Københavns Uni-

versitet i forbindelse med sagen om censur af en 

studerendes speciale. 

 »Universitetet skulle, ifølge Villesen, ligge un-

der for pres fra virksomheder, der bliver behand-

let i specialerne. (...) Påstanden er selvfølgelig så 

absurd, at den mest har givet genlyd i Informati-

on, « skriver Jasper Steen Vinkel. Han skriver des-

uden at studieadministrationen gerne uddyber 

juristernes afgørelse i sagen, men at det ikke er 

nok for Villesen. 

 Information svarer at sagen er meget vigtig og 

principiel da den frie forskning gerne skulle trives 

på et universitet. Derudover har Information kun 

fået lov at tale med forskellige mellemledere som 

har modsat sig selv, og ikke har villet forholde  

sig til det væsentligste, nemlig beskyldningen om 

censur, og det er denne lukkede kommunika- 

tionsstrategi som Villesen angriber i sin artikel.

Information 06-02-2008

Chef i vildrede

Fire studerende fra Københavns Universitet kriti-

serer på vegne af Fagrådet på Sociologisk Institut, 

kommunikationschef Jasper Steen Winkels udfald 

mod Informations journalist Kristian Villesen. 

»Uden Informations dækning var sagen aldrig 

kommet op, og problemerne omkring eventu-

elle etiske spørgsmål i skriftlige opgaver var al-

drig blevet diskuteret, « skriver de fire stude-

rende, Minna Højland, Christoph Ellersgaard, 

Maj Rørdam Nielsen og Nils Wise.

Information 11-02-2008

Magtsprog på KUa

Erik A. Nielsen, professor, dr. phil, KUA, kritise-

rer i skarpe vendinger dekanen på Det Huma-

nistiske Fakultet, Kirsten Refsing, for at udøve 

uargumenteret og udskældende ledelse. »Man 

kan ikke lede en moderne institution som et 

humanistisk fakultet ved magtsprog, uopråbe-

lighed og ophidsede irettesættelser. Uge for 

uge bringer Kirsten Refsing sig selv i dybere 

modsætning til fakultetets medarbejdere,« 

skriver Erik A. Nielsen.

Information 11-02-2008

Presseklip
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FORMIDLINGSMÅLING

AF KRISTOFFER HOLM PEDERSEN

»Bla bla bla bla. Fuck dig.«
Nej, ovennævnte citat stam-

mer ikke fra den danske san-
gerinde Anna Davids poetiske 
hit ’Fuck dig’, men fra lektor 
på Institut for Nordiske Studi-
er og Sprogvidenskab Sune 
Auken i Dagbladet Informati-
on i sidste uge.

Og det er ikke fordi lekto-
ren, der er kendt for sine stu-
dier i Grundtvig og dødedigt-
ning, pludselig har kastet sig 
over forskning i ungdoms-
sprog. Udtalelsen skyldes Det 

Humanistiske Fakultets be-
stræbelser på at indføre et 
pointsystem der kan måle for-
skernes formidlingsaktivitet – 
altså hvor mange artikler de 
udgiver, hvor tit de skriver 
kronikker, og hvor ofte de cite-
res.

Det har fået en gruppe for-
skere med Sune Auken i spid-
sen til at kritisere systemet for 
kun at måle kvantiteten af for-
midlingen og ikke kvaliteten. 
Som Sune Auken udtalte til In-
formation:

»Hvis jeg svarer på en mail 
fra fru Hansen der ikke kan 
finde rundt på det lokale fol-
kebibliotek, får jeg point. Også 

hvis jeg bare skriver ’fuck dig’. 
Det giver også point – det er 
kun formen man er interesse-
ret i.«

Hvordan måler man  
kvalitet?
Baggrunden for tvisten mel-
lem Det Humanistiske Fakul-
tetet og dets forskere er at de 
danske universiteter i fremti-
den skal konkurrere om de så-
kaldte basisbevillinger som de 
modtager fra Videnskabsmini-
steriet. Ministeriets ide er at 
de universiteter der laver mest 
og bedst undervisning og 
forskning med dertilhørende 
formidling også skal have flest 

penge. Det samme princip skal 
også gælde de enkelte univer-
siteters forskellige institutter 
imellem: De der er bedst, får 
størst del af universitetets 
samlede kage.

Det system har givet en del 
problemer. For hvordan måler 
man forskningskvalitet og for-
midling? Giver det nogen me-
ning at måle kvalitet kvantita-
tivt? Og kan man overhovedet 
måle forskning ens på tværs af 
forskellige fagområder og vi-
denskaber?

For at afklare disse spørgs-
mål er Det Humanistiske Fa-
kultet nu kommet med sit eget 
forslag til hvordan man kvan-
tificerer og måler forsknings-
formidlingen. I et høringsud-
kast foreslår fakultetet at man 
indfører et pointsystem hvor 
den enkelte forsker får point 
alt efter hvordan og hvorhen-
ne han eller hun publicerer sin 
forskningsformidling. 

En lærebog giver således 36 
point, et eksternt foredrag 9, 
en museumsudstilling 12, et 
tv-interview 3, et blogindlæg 1 
og besvarelse af henvendelser 
fra offentligheden 1/3 point. 

Hård kritik
Forslaget har allerede medført 
heftig diskussion i forskellige 
forskerforums. Kritikken er 
specielt gået på to ting: for det 
første at fakultetet overhove-
det indfører et sådant pointsy-
stem i stedet for at gøre oprør 
mod videnskabsministeriets 
anvisninger. Og for det andet 
at systemet kun måler formid-
lingskvantiteten og ikke for-
midlingskvaliteten.

»Der er en underlig måde at 
måle på - og det forudsætter 
høj moral hos forskerne,« ud-
talte fællestillidsmand på Det 
Humanistiske Fakultet Henrik 
Prebensen således til Informa-
tion. »Hvis du som studerende 
fik at vide at du blev målt og 
bestod din eksamen efter hvor 
mange papirer du afleverede, 
uden at man så på indholdet - 
så ville du næppe bruge mange 
kræfter på at skrive noget for-

nuftigt ned på de papirer. Det 
er en sær måde at lave univer-
sitet i verdensklasse og kvali-
tetsforbedring på.«

Det synspunkt bakker Sune 
Auken op i et læserbrev.

»Problemet er ikke at kate-
gorierne eller pointtallene i 
dekanatets målesystemer 
trænger til at blive modifice-
ret, men at hele tankegangen 
er mislykket. Der kan jongle-
res med point og kategorier i 
årtier, det vil stadig ikke give 
en retfærdig måling. […] En 
trist artikel honoreres lige med 
en fremragende. Et me-
ningstomt blogindlæg lige 
med et gennemarbejdet. Der-
for vil systemet i længden tvin-
ge forskerne til at søge mod 
hurtige kategorier og mod 
mange enheder, for ellers ram-
mes de på pengepungen.«

Mere nuanceret definition
Dekan for Det Humanistiske 
Fakultet Kristen Refsing er for-
mand for det formidlingsud-
valg der har udarbejdet forsla-
get, og som udover hende tæl-
ler formidlingsvante repræsen-
tanter fra hver af Humanioras 
institutter. Udvalgets arbejde 
har været offentligt tilgænge-
ligt på Humanioras hjemmesi-
de hvor det har været muligt 
at komme med input og æn-
dringer før forslaget blev sendt 
i høring.

Ifølge Kirsten Refsing er må-
let med pointsystemet ikke at 
forskerne skal registrere alt 
hvad de laver, men at sørge for 
at forskernes formidlingsind-
sats ikke overses når budgettet 
fordeles. Den eksakte pointfor-
deling er endnu ikke besluttet, 
men vil afhænge af hvilken 
slags formidling man ønsker at 
fremme.

»Systemet vil belønne de 
former for formidling som fa-
kultetet i overensstemmelse 
med sin strategi beslutter at 
opmuntre – det kunne fx være 
forskningsformidling via inter-
nettet. Dårlig formidling vil 
naturligvis ikke blive opmun-
tret,« siger Kirsten Refsing.

Ingen indflydelse
Som svar på kritikken af at fa-
kultetet hellere skulle modsæt-
te sig Videnskabsministeriets 
ønsker om kvantificerbare må-
lemetoder i stedet for at imple-
mentere dem, svarer Kirsten 
Refsing:

»Videnskabsministeriet er i 
gang med at indføre en model 
for fordeling af basismidler 
mellem universiteterne base-
ret på undervisning, forskning 
og videnspredning. Vi-
denspredning måles efter to 
kriterier: indtjening fra kurser 
og samarbejde med erhvervsli-
vet og så det lidt diffuse be-
greb ’deltagelse i den offentli-
ge debat’. 

Det var fordi vi vidste at en 
sådan model var på vej at vi 
igangsatte arbejdet – først 
med forskningen og derefter 
med formidlingen. Vi havde 
håbet at få indflydelse på hvil-
ke kriterier der ville blive målt 
efter, men det fik vi altså ikke. 

Blandt andet har vi klandret 
Videnskabsministeriet (VTU) 
for ikke at ville inkludere in-
ternetartikler i deres optælling 
fordi vi synes det er en meget 
vigtig kommunikationskanal, 
men VTU mente ikke at det 
kunne måles ordentligt, og at 
forskerne ville snyde og opret-
te nonsens-hjemmesider.«

»Derfor er Det Humanistiske 
Fakultet nu i gang med at fin-
de frem til en mere nuanceret 
definition af videnspredning 
end den VTU har lagt op til, 
for bedre at reflektere det sto-
re arbejde humanistiske for-
skere udfører for folkeoplys-
ning, med undervisning og i 
medierne. Det kan ikke define-
res så snævert som ’deltagelse 
i offentlig debat’,« siger Kir-
sten Refsing.

Tag selv bord
Om det tilfredsstiller kritikker-
ne kan kun tiden og hørings-
svarene vise. Indtil videre har 
pointsystemet dog vakt lystig-
hed, blandt andet på bloggen 
’Forskningsfrihed?’ hvor Sune 
Auken i over 15 forskellige 
blogindlæg under overskriften 
’Tagselvbord’ har skrevet:

»Jeg har nu lavet 13 point i 
det humanistiske fakultets for
midlings”målings”system.«

»Jeg har nu lavet 14 point i 
det humanistiske fakultets for
midlings”målings”system.«

»Jeg har nu lavet 15 point i 
det humanistiske fakultets for
midlings”målings”system.«

Hvilket ifølge det nye point-
system altså er lige så meget 
værd som en peer reviewet vi-
denskabelig artikel.

krisped@adm.ku.dk

Hvor mange formidlingspoint  
giver ’fuck dig’?
Ligesom forskningen skal formidlingen nu måles og pointgives til universiteternes  
indbyrdes konkurrence om Videnskabsministeriets basisbevillinger. Et nyt formidlings- 
målingssystem på Humaniora vækker kritik fra forskerne

INTERvIEW – Institutleder 

Lars Bille ville ifølge et nyt for-

midlingsmålingssystem modta-

ge tre formidlingspoint for at 

give et tv-interview.FO
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STUDENTERPOLITIK

Af Tania Maria Johannesen

Det danske universitetssystem 
er under voldsom forandring i 
disse år. En slet skjult stolt vi-
denskabsminister har sågar 
udtalt at det måske er de stør-
ste og vigtigste forandringer i 
dansk universitetshistorie  
nogensinde. Men udviklingen 
bekymrer Studenterrådet på 
KU.

»Det vi oplever, er en afde-
mokratisering hvor det ikke 
længere er de mennesker der 
har deres hverdag på universi-
teterne og ved hvad der fore-
går, der træffer beslutninger-
ne. Vi oplever at universiteter-
ne mere og mere bliver betrag-
tet og kørt som virksomheder 
der skal producere kandidater, 
og samtidig ser vi en højere og 
højere grad af detailstyring fra 
ministerierne, blandt andet 
ved at man flytter penge fra 
den frie forskning til strategisk 
forskning,« forklarer Studen-

terrådets formand Pia Mejdahl 
Daugbjerg.

Tendensen har været særlig 
tydelig siden 2003 hvor den 
nuværende universitetslov 
blev vedtaget. En af de væ-
sentligste ændringer med den 
nye lov var at universiteterne 
gik fra at have demokratisk 
valgte ledere på alle niveauer 
til en model hvor en bestyrelse 
med eksternt flertal ansætter 
rektor der ansætter dekaner 
etcetera etcetera. Altså en mo-
del hvor beslutningerne træf-
fes oppefra og implementeres 
nedefter.  

Samtidig er der kommet 
øget fokus på at forskning i 
bogstaveligste forstand skal 
kunne betale sig, og at univer-
siteterne skal tjene mest mu-
ligt på deres studerende ved at 
få dem hurtigt igennem ud-
dannelserne, og det er ifølge 
Studenterrådet tanker der ikke 
hører hjemme på et universi-
tet. Derfor skyder rådet nu en 
kampagne i gang der skal sæt-
te de seneste års udvikling til 

debat frem mod 2009 hvor 
universitetsloven igen skal for-
handles i Folketinget.

ansatte med på vognen
Kampagnen kommer til at 
kredse om det offentlige uni-
versitet over for det privatise-
rede eller markedsgjorte.

»Vi vil gerne opfordre ansat-
te og studerende til at tage 
stilling til hvad det er for et 
universitet de gerne vil have. 
Vil vi have et universitet hvor 
de studerende bliver betragtet 
som produkter, og hvor det 
handler om at producere mest 
muligt på kortest tid, eller vil 
vi have et universitet hvor det 
er viden der er i fokus? Vores 
kampagne handler om at for-
tælle hvad det er for en udvik-
ling der er i gang, og at det er 
en udvikling vi kan være med 
til at ændre,« siger Pia Mejdahl 
Daugbjerg. 

Studenterrådet på KU har 
opbakning til deres synspunk-
ter fra den nationale studen-
tersammenslutning, DSF, men 

de håber også at få de ansatte 
på universiteterne med.

»Det er vigtigt for os fordi de 
er en del af universitetet. Vi er 
nødt til at se på alle aspekter i 
det der sker, for det hænger 
meget tæt sammen. Når forsk-
ningen bliver ramt, går det jo 
også ud over os som studeren-
de der skal have forskningsba-
seret undervisning,« siger Pia 
Mejdahl Daugbjerg.

DM frygter aLDI-Universi-
teter
Hos Dansk Magisterforening 
er de positive over for et sam-
arbejde. Konsulent Jens Vraa-
Jensen var blandt oplægshol-
derne da Studenterrådet skød 
deres kampagne i gang med et 
heldagsseminar, og han mener 
det er vigtigt at både ansatte 
og studerende er klar med et 
modspil når universitetsloven 
skal forhandles.

»I 2003 kunne folk godt se 
der måske var en tsunami på 
vej, men de tænkte at hvis de 
bare dukkede hovederne og 

først kiggede op igen bagefe-
ter, ville der nok ikke ske det 
store. Så modstanden dengang 
var nærmest ikke eksisteren-
de,« fortæller han.

Men i dag deler medlem-
merne i Dansk Magisterfor-
ening de studerendes bekym-
ring for et universitet der fun-
gerer efter markedsmekanis-
mer.

»Nu har vi fået private sty-
ringssystemer på universite-
terne. Næste skridt er måske 
deciderede private universite-
ter, og vi ved jo fra markedet 
generelt at når det økonomi-
ske aspekt bliver domineren-
de, kommer der også nogle 
discountudgaver. Vi frygter at 
udviklingen vil lede til ALDI-
universiteter,« forklarer Jens 
Vraa-Jensen og fortsætter:

»Jeg tror på vi godt kan lave 
noget sammen med de stude-
rende og starte en diskussion 
af hvilken betydning det her 
egentlig har for undervisning 
og forskning.«

Et samarbejde vil også være 

gavnligt for kampagnens gen-
nemslagskraft, vurderer Pia 
Mejdahl Daugbjerg fra Stu-
denterrådet:

»Jeg tror vi i højere grad vil 
være i stand til at sætte en 
dagsorden også i forhold til 
det omkringliggende samfund 
hvis vi går sammen som et 
samlet universitet og gør op-
mærksom på de her ret alvorli-
ge problemer,« siger hun.

I sidste ende håber de stude-
rende at kunne fremlægge et 
konkret ændringsforslag som 
politikerne kan tage med til 
forhandlingsbordet når uni-
versitetsloven skal revideres 
næste år. Og det mener Jens 
Vraa-Jensen fra Dansk Magi-
sterforening er et rigtig godt 
udgangspunkt for et samarbej-
de.

tania@adm.ku.dk

Studenterrådet klar  
til kamp om uniloven
Privatisering og markedsgørelse af universiteterne er temaet for Studenterrådets forårskampagne  
der netop er skudt i gang. Rådet vil være klar med et modspil når universitetsloven skal revideres i 2009, 
og de studerende håber at få de ansatte med i protesten mod regeringens universitetspolitik 

PROTEST – De studerende ruster sig til nye aktioner mod univer-

sitetsloven. Ligesom i oktober 2002 hvor titusinder samledes foran 

Christiansborg i protest mod regeringens uddannelsespolitik.
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Den 7. marts kommer Karrieredagene 2008 til København. Her har du chancen 
for at udvide dit netværk til erhvervslivet, hvad enten du er studerende eller 
nyuddannet. Men hvordan får du gang i dialogen? Svaret fi nder du på Messe-
klar 2008, hvor blandt andet en virksomhedsrepræsentant giver gode råd og 
inspiration. Deltagelse er gratis. Messeklar fi nder sted på:

Naturvidenskab (Geocenteret) ........................ Tirsdag 26. februar kl. 15-17
Samfundsvidenskab (CSS) ...............................  Onsdag 27. februar kl. 15-17
Naturvidenskab (HCØ) .................................... Torsdag 28. februar kl. 15-17
Humaniora (KUA) .............................................. Mandag 3. marts kl. 15-17

Læs mere på dm.dk/messeklar

Messeklar arrangeres af DM, MA, studievejledningerne på naturvidenskab, samfunds-
videnskab og humaniora samt Karrieredagene®

Messeklar?
Grib chancen – og bliv klædt på til mødet med erhvervslivet

Grundprincipper for  
personalepolitik
2008-2012

 

1. Frihed og medansvar

KU værner om ytrings- og forskningsfriheden og giver rum for alle medarbej-

deres kreative, faglige udfoldelse under ansvar overfor fællesskabet og uni-

versitetets målsætninger. Den enkelte medarbejder har indflydelse på og 

medansvar for, hvordan arbejdet tilrettelægges og udføres.

�. Kvalificeret ledelse

KU har en professionel og veluddannet ledelse med blik for sammenhængen 

mellem universitetets udvikling og medarbejdernes trivsel. Systematisk ledel-

sesudvikling prioriteres højt.

�. Balance mellem arbejde og fritid 

KU sikrer, at arbejdet kan tilrettelægges, så der er balance mellem arbejdsop-

gaver og arbejdstid og mellem arbejde og fritid. Universitetet tilbyder fleksi-

ble arbejdsvilkår, som både tilgodeser KU´s behov og tager individuelle hen-

syn.

�. Trygge arbejdsforhold

KU er en bæredygtig og sund arbejdsplads med et arbejdsmiljø, som under-

støtter den enkelte medarbejder og skaber arbejdsglæde. Universitetet hjæl-

per medarbejdere, der rammes af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne.

�. Godt samarbejdsklima

KU’s medarbejdere løser deres opgaver i tillidsfuldt samarbejde og kan for-

vente, at en solid indsats anerkendes og påskønnes. Det er et fælles mål, at 

alle trives i arbejdet.

�. Mangfoldighed og ligestilling

KU værdsætter forskelle og garanterer inden for rammerne af ansættelsesfor-

holdet ligebehandling af alle medarbejdere. Universitetet arbejder målbe-

vidst hen imod kønnenes faktiske ligestilling.

7. Konkurrencedygtige vilkår

KU har løn- og ansættelsesvilkår, som gør det muligt at tiltrække og fasthol-

de højt kvalificerede medarbejdere overalt på universitetet.

8. Kontinuerlig faglig udvikling

KU giver medarbejderne mulighed for at udvide og forny deres kvalifikatio-

ner og medvirker bl.a. gennem årlige medarbejderudviklingssamtaler til, at 

den enkelte medarbejder kan få et godt arbejdsliv og et tilfredsstillende kar-

riereforløb.

9. Målrettet internationalisering

KU skaber rammer, så forskere og fagmiljøer kan nå et højt internationalt ni-

veau. Universitetet tiltrækker internationale medarbejdere og udruster alle 

ansatte med globale kompetencer, herunder sproglige færdigheder.

10. Rettidig information

KU arbejder for åben og effektiv kommunikation på alle niveauer og holder 

sine medarbejdere fuldt informerede om deres rettigheder og pligter samt 

om forhold og beslutninger, der vedrører deres ansættelse og arbejde.
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LEDELSE

Af Claus Baggersgaard

De ansatte griner, spørger om 
de skal tage det alvorligt, om 
det er en dårlig spøg, om le-
delsen overhovedet ved hvad 
der foregår ude på fakulteter-
ne og institutterne. 

Tillidsfolkene på Køben-
havns Universitet (KU) må 
lægge øre til en hel del be-
mærkninger fra deres kolleger 
i øjeblikket. Årsagen er en fol-
der med titlen ’Grundprincip-
per for personalepolitik’ der 
blev sendt ud til alle ansatte i 
januar med ti punkter for 
hvordan KU skal være som ar-
bejdsplads. Specielt udmeldin-
ger som at KU sikrer at der er 
balance mellem medarbejder-
nes arbejde og fritid, at man 
kan forvente at en solid ar-
bejdsindsats anerkendes og 
påskønnes, at den enkelte har 
indflydelse på og medansvar 
for hvordan arbejdet tilrette-
lægges og udføres, og at KU 
har konkurrencedygtige løn- 
og ansættelsesvilkår, har givet 
anledning til både akutte an-
fald af mavekramper og en del 
sarkastiske bemærkninger.

Ingrid Kryhlmand, fællestil-
lidsrepræsentant for de HK-
ansatte, forstår godt at en del 

kolleger føler sig provokeret af 
folderen.

»Folk kan ikke forholde sig 
til det da det overhovedet ikke 
stemmer overens med den vir-
kelighed de oplever i dagligda-
gen. Ledelsen kan en masse fi-
ne managementteorier, men 
det kniber gevaldigt med at 
gennemføre dem i praksis,« si-
ger Ingrid Kryhlmand.

Hun giver ledelsen skylden 
for at folderen er blevet mod-
taget dårligt selvom grund-
principperne er godkendt af 
medarbejdernes repræsentan-
ter i Hovedsamarbejdsudval-
get (HSU).

»Det burde have fremgået 
klart at det er en vision for 
hvordan vi ønsker det skal væ-
re på KU i fremtiden og ikke en 
beskrivelse af virkeligheden i 
dag,« siger hun.

Poul Erik Krogshave, næst-
formand for HSU, er enig.

»Vi var i god tro da vi i HSU 
aftalte at sende de udmærkede 
”Grundprincipper for persona-
lepolitik” ud som en tryksag og 
et delresultat af vores udvalgs-
arbejde. Men tryksagen er des-
værre præsenteret sådan at 
nogen fejlagtigt opfatter den 
som den samlede personalepo-
litik.Der mangler en mere fyl-
destgørende forklaring til den 
udsendte tryksag, og det er 

uheldigt,at den korte forkla-
rende tekst på tryksagen er 
trykt med for små typer. Det 
gør den sammen med den 
mørke lay-out besværligere at 
læse og det er noget af årsagen 
til den møder kritik, siger 
han.«

Konkrete regler, tak
Ac-tillidsrepræsentant Leif 
Søndergaard får også mange 
bemærkninger fra kollegaer-
ne, men han mener ikke det er 
fordi folk har misforstået in-
tentionen med folderen at de 
reagerer.

»Det er nogle højtflyvende 
ligegyldigheder som ingen kan 
være uenige i, så det giver sim-
pelthen ingen mening for 
folk,« siger han.

Leif Søndergaard vil dog 
vente og se inden han vurde-
rer om det hele er ren luft, el-
ler om der kan komme reelle 
forandringer ud det.

»Vi har sagt til ledelsen at 
den må melde ud hvordan de 
ti principper skal fortolkes i 
praksis. Ellers kommer de til at 
hænge oppe i skyerne,« tilføjer 
han.

Som eksempel nævner han 
at det må uddybes hvordan KU 
konkret vil ’værne om forsk-
ningsfriheden’. Hvis ikke man 
laver en regel der for eksempel 

siger at forskerne har ret til at 
bruge en vis procentdel af de-
res arbejdstid på deres egen 
frie forskning, så ender det 
med at blive en meningsløs 
gummiparagraf. 

Eller hvad menes der præ-
cist med punkt 4, ’trygge ar-
bejdsforhold’. Betyder det at 
flere af de løst ansatte timelæ-
rere skal have faste stillinger 
så de får ret til pension som al-
le andre? Og hvad med ’kon-
kurrencedygtige løn- og ar-
bejdsvilkår’, hvordan skal det 
realiseres? 

Ifølge Leif Søndergaard er 
man ved at forhandle en ny 
lønpolitik på plads med ledel-
sen, og her er der lagt op til at 
lønningerne på KU ikke skal 
stige mere end hvad der bliver 
aftalt ved de centrale overens-
komstforhandlinger og den 
pris- og lønregulering univer-
sitetets budget justeres efter 
hvilket harmonerer dårligt 
med at ville være konkurren-
cedygtig.

visioner ikke nok
Ifølge ekspert i kommunikati-
onsledelse ved Center for Virk-
somhedskommunikation, 
Handelshøjskolen i Aarhus, 
lektor ph.d. Winni Johansen, 
er det et udbredt problem, og-
så i det private erhvervsliv, at 

der laves store visionære per-
sonalepolitikker som medar-
bejderne har svært ved at for-
holde sig til.

»Vi ser alt for mange højtfly-
vende politikker hvor ledelsen 
har glemt at tage medarbej-
derne i ed. Det ser jo flot ud 
med store visioner og fine ord, 
men de bliver nødt til at have 
bund i virkeligheden. Det er 
fint at have en vision, men der 
skal handling og konkrete pla-
ner bag, ellers kan det betyde 
at medarbejderne mister tilli-
den til ledelsen, og at den mi-
ster troværdighed,« siger Win-
ni Johansen.

Hendes umiddelbare vurde-
ring er at KU´s måde at kom-
munikere de nye grundprin-
cipper ud til medarbejderne på 
ikke virker ordentligt gennem-
tænkt.

Mere i vente 
Steffen Kjeldgaard-Pedersen, 
dekan på Det Teologiske Fa-
kultet (TEO), har været for-
mand for udvalget der har for-
muleret de nye personalepoli-
tiske retningslinjer. Han me-
ner at kritikken er forfejlet og 
understreger at grundprincip-
perne er et fælles projekt som 
ledelse og medarbejdere i HSU 
har været enige om.

»Når vi kalder det princip-

per, synes jeg ikke det kan væ-
re vanskeligt at forstå at det ik-
ke er en beskrivelse af virkelig-
heden, men af hvordan vi ger-
ne ser tingene bliver i fremti-
den. Det er sundt at formulere 
og skrive ned hvordan vi gerne 
vil have KU som arbejdsplads 
så vi har noget at holde virke-
ligheden op imod, men prin-
cipperne kan selvfølgelig ikke 
stå alene,« siger Steffen Kjeld-
gaard-Pedersen.

Ifølge TEO-dekanen bliver 
grundprincipperne fulgt op 
med en ny personalepolitisk 
håndbog der skal være færdig 
senest med udgangen af 2008. 
Den skal indeholde alle proce-
durer og regler, og alle aftaler 
inden for området skal også 
genforhandles.

»Meningen med grundprin-
cipperne er blandt andet at 
skabe en debat om forholdene 
lokalt. De har åbenbart fået 
folk til at reagere, så på den 
måde er det en succes,« siger 
Steffen Kjeldgaard-Pedersen 
der undrer sig over at grund-
principperne nu undsiges af 
medarbejderrepræsentanter 
der selv har været med til at 
formulere og vedtage dem.  

clba@adm.ku.dk

Se debat side 14

Ansatte ryster på hovedet  
af ny personalepolitik 
Samtlige 7.000 medarbejdere har fået folder med ti nye  
grundprincipper tilsendt med posten.  
Mange føler sig provokeret

Nyheder
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» Jeg er ikke  
en teknisk  
chef«
KU’s nye it-chef er enig i kritikken af it- 
situationen på universitetet. Vejen frem er 
standardisering og langsigtede strategier – 
og så skal de studerende have en livslang 
e-mailadresse

Ny IT-CHEF

Af Mathias Holm Pedersen

En elektronisk grædemur, et kludetæppe af 
ukoordinerede tiltag, et system fem år bagud 
for sin tid. 

Det skorter bestemt ikke på kritikken af it-sy-
stemerne på Københavns Universitet fra stude-
rende og ansatte. Manden som skal rette op på 
dette hedder Bo Bendsen, og han er »stort set 
enig« i kritikken. For to måneder siden tiltrådte 
han stillingen som vicedirektør for Koncern-it 
som er det nye navn for KU’s centrale it-afde-
ling. Dermed fik han ikke bare ansvaret for 65 
medarbejdere, men for den samlede it-strategi 
for hele Københavns Universitet.

»Der er stort potentiale i at understøtte KU 
bedre på it-området. Mange af systemerne er 
utidssvarende,« lyder det diplomatiske svar fra 
Bo Bendsen på spørgsmålet om hans umiddel-
bare indtryk af it-situationen på KU efter at han 
i december sidste år satte sig i chefstolen.

»Sammenlignet med hvad de studerende er 
vant til fra for eksempel Facebook, så møder de 
ikke det samme niveau på KU i dag.«

Fra Novo til KU
Umiddelbart virker 40-årige Bo Bendsen som 
det rigtige valg som ham der skal føre KU ind i 
en ny it-alder. Han kommer fra en stilling som 
business director i NNIT, et datterselskab under 
Novo Nordisk, og har mange års ledererfaring 
inden for it i medicinalindustrien. Det er denne 
erfaring fra det private erhvervsliv han vil bru-
ge til at få KU på ret køl når det kommer til it.

»Jeg ser ingen forskel på at drive administra-
tiv it i erhvervslivet og på et universitet. Det er 
en maskine der skal køre. Det vil jeg prøve at bi-
drage til,« lyder det fra Bo Bendsen.

Interview

Blå bog

Bo Bendsen er 40 år, er gift og har to  

sønner. 

Uddannelse: MSc Civilingeniør, DTU (1994).

Tidligere arbejde:

2005–2007: Business Director, NNIT,  

   PharmaIT R&D

2004–2005: Novo Nordisk, IT&CD R&D  

   Project Execution

2004–2005: Director, Novo Nordisk, R&D IT

1999– 2004: Manager, Novo Nordisk,  

   Business IT

1998–1999: Quality Consultant, Novo  

   Nordisk, Quality Support

1995–1998: Software Engineer, Danish  

   Hydraulic Institute

1994–1995: Management Consultant, IMPAC

1985–1988: Managing Director, Motion  

   Marketing (eget firma)
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Og at KU har fået en chef med klare visioner 
og en dyb tro på sine egne lederegenskaber, er 
der ingen tvivl om. Bo Bendsen er oprindeligt 
uddannet civilingeniør fra DTU, men det er ik-
ke på det rent tekniske plan han først og frem-
mest ser sin egen force.

»Jeg ser ikke mig selv som en teknisk it-chef, 
men som en leder. Jeg behøver ikke at forstå 
det jeg arbejder med. Det er lederrollen der er 
vigtig,« siger Bo Bendsen.

Mangel på struktur
Netop ledelse og struktur er noget af det der 
har manglet på it-området. Tidligere har det i 
høj grad været op til de enkelte fakulteter og in-
stitutter på KU at beslutte hvilke programmer 
og it-systemer man har villet anvende. Det har 
resulteret i et hav af forskellige systemer, og det 
skal der gøres op med nu sådan at samtlige fa-
kulteter og institutter på KU i fremtiden skal be-
nytte de samme programmer og it-systemer, 
forklarer Bo Bendsen:

»Tidligere har vi ikke haft styringsprocesser-
ne på plads. Ansvaret har været spredt ud over 
hele KU, på institutterne, på fakulteterne og i 
Fællesadministrationen. Der har været for lang 
afstand i mellem, og vi har ikke været gode nok 
til at understøtte fra centralt hold. For at opfyl-
de vores it-vision har vi brug for styringsproces-
ser, standardisering og en strategisk tilgang til 
it.«

Nyt PUNKT.KU
Konkret vil de studerende og ansatte i den kom-
mende tid opleve en række nye tiltag på it-om-
rådet.

»Et af de store projekter er en ny portal der 
skal afløse PUNKT.KU. Det skal være en portal 
som kan samle de studerendes og ansattes ad-
gang til alle systemer og blive et sted hvor man 

mødes,« forklarer Bo Bendsen og fortsætter:
»De studerende ønsker nemt at kunne finde 

de informationer de har brug for, fx forelæs-
ningsmateriale. Ikke som i dag hvor noget lig-
ger på PUNKT.KU, noget ligger på Absalon, og 
noget ligger på underviserens egen website. De 
studerende har brug for én indgang til det he-
le.«

Også når det kommer til aflevering af opga-
ver og skriftlige eksaminer vil der i de kommen-
de år ske en digitalisering.

»Vi har netop haft de første store skriftlige 
elektroniske eksaminer. Der er mange ting man 
skal tænke på i den forbindelse: Hvilke hjælpe-
midler må de studerende have med, må de have 
adgang til nettet og så videre? Det her er et 
stort skridt i den rigtige retning, men målet er 
at hele processen skal gøres elektronisk,« lyder 
det fra Bo Bendsen.

Selvom der skal standardiseres, må det ikke 
gå ud over forskernes frihed på det videnskabe-
lige område, slår Bo Bendsen fast. Men friheden 
bør ikke gælde på det rent administrative plan.

»Der skal selvfølgelig være forskningsfrihed, 
så vi skal fra Koncern-it ikke bestemme hvilke 
former for it forskerne bruger i deres forskning. 
Men at sige at man vil have lov til at bruge sit 
eget mail-system og så påråbe sig at det er en 
del af forskningsfriheden, den holder ikke,« ly-
der meldingen fra Bo Bendsen med et smil.

En kulturændring
Men der skal mere end rent tekniske tiltag til 
for at rette op på den nuværende it-situation på 
KU, forklarer Bo Bendsen. Københavns Univer-
sitet tæller en bred skare af it-brugere, og netop 
disse, menneskerne, skal stå i centrum når man 
taler ændringer inden for it.

»Og her tror jeg vi skal være ydmyge. 2/3 af 
udfordringen er forandringsledelse. Det er ikke 
bare et teknisk projekt,« forklarer han, »menne-
sker, processer og teknologi skal alle spille sam-
men.«

»Min vision er at vi i fremtiden understøtter 
KU’s processer bedre så vi kan frigøre energi i 
forskningen, undervisningen og blandt de stu-
derende. It skal jo i bund og grund understøtte 
mennesker, og gøre livet nemmere.«

En måde at skabe ændring er ifølge Bo Bend-
sen at der etableres en fælles it-identitet på KU 
således at alle ansatte og studerende får én e-
mail-adresse under det samme domænenavn, 
og at man som studerende skal kunne beholde 
denne e-mail også efter man har forladt KU.

En lang proces
Selvom Bo Bendsen har visionerne klar, så er 
han godt klar over at det at implementere nye 
it-systemer og -processer på landets største uni-
versitet ikke kan gøres fra den ene dag til den 
anden.

»Det bliver en lang proces. Men det er vigtigt 
at vi bygger fundamentet – infrastrukturen - op 

først. Så kan vi begynde at løse de konkrete 
problemer,« siger han og gør det samtidig klart 
at forbedringerne vil kræve investeringer.

»Min forventning er klart at vi kommer til at 
bruge flere penge på it i fremtiden. For det har 
vi brug for. Jeg er ikke sat i verden for at svinge 
sparekniven.«

Det er store udfordringer der venter den nye 
it-chef i fremtiden, og vejen mod en ny it-alder 
på KU er stadig lang. Men udfordringerne ser 
dog ikke ud til at skræmme Bo Bendsen. Tværti-
mod.

»KU har brug for lederskab på it-området. Og 
det er jeg sikker på at jeg kan levere,« lyder 
slutmeldingen fra vicedirektøren.

LEDERROLLEN – KU’s nye it-

chef ser ikke sig selv som en 

’teknisk’ chef. Hans opgave er 

at sikre bedre ledelse og struk-

tur på it-området.

FOTOS: REIMAR JUUL

» Sammenlignet med 
hvad de studerende 
er vant til fra for  
eksempel Facebook, 
så møder de ikke  
det samme niveau  
på KU i dag.«

Koncern-it
I januar 2008 skiftede Fællesadministrationens it-

afdeling navn til Koncern-it. Koncern-it står 

blandt andet for drift og udvikling af KU’s fælles 

it-systemer, fx intranetportalen PUNKT.KU. Tan-

ken er at it på Københavns Universitet skal drives 

efter en koncern-tankegang sådan at alle i frem-

tiden skal benytte de samme systemer og pro-

grammer. Formålet er at sikre en mere sammen-

hængende og effektiv it-anvendelse på KU.
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WORKSHOP

Af Sune Engel Rasmussen

Engagementet i klimaspørgs-
mål buldrer frem på universi-
tetet, og på Det Naturviden-
skabelige Fakultet tørster man 
efter nye rekrutter til at melde 
sig under fanerne. Så da fakul-
tetet den 1. februar har invite-
ret 250 gymnasielærere inden 
for på BioCentret til en dag på 
skolebænken og en opdatering 
i den nyeste klimaforskning, er 
det også med et mål om via læ-
rerne at hverve nye studeren-
de. 

Mens gymnasielærerne hen-
ter inspiration til undervisnin-
gen, kan universitetet således 
pode skoleskemaet med de 
rette doser drivhusgas og 
smeltet polarsne så kimen til 
morgendagens klimaforskere 
bliver lagt tidligt. 

Ifølge prodekan for formid-
ling på det Naturvidenskabeli-
ge Fakultet Katherine Richard-
son er målet med arrangemen-
tet at styrke klimaundervisnin-
gen i gymnasiet og sætte øget 
fokus på klimaproblemerne og 
næste års store klimakonferen-
ce på KU. Desuden kan de for-

skellige uddannelsesinstitutio-
ner lære noget af hinanden 
hvis gymnasier og universite-
ter kobles tættere sammen.

»Universitetet og gymnasiet 
har brug for hinanden midt i 
disse reformbølger, og vi kan 
trække på hinandens erfarin-
ger«, indleder Katherine Ri-
chardson den såkaldte ”inspi-
rationsdag for gymnasielære-
re”.

De store klimakanoner er 
kørt i stilling, og dagen starter 
med tre oplæg fra nogle af lan-
dets største forskningsprofiler 
på området. Udover Katherine 
Richardson, som er professor i 
marinbiologi, skal professor i 
kemi Ole John Nielsen og pro-
fessor i geofysik Dorthe Dahl 
Jensen give gymnasielærerne 
en tværfaglig vinkel på klima-
problematikkerne. 

Enighed blandt forskere
»Dengang jeg studerede, var 
man meget nervøse for den 
kommende istid«, påpeger Ole 
John Nielsen spøgefuldt som 
en illustration af hvordan 
forskningen har rykket sig de 
seneste årtier. »Men den ob-
serverede globale temperatur-
stigning på 0,6 procent siden 

1960 står i dag ikke til diskus-
sion«, understreger han. 

Ole John Nielsen var blandt 
bidragsyderne til FN’s klima-
panel IPCC’s 2007-rapport 
hvilket indbragte ham sidste 
års Nobels Fredspris sammen 
med omkring 2.500 andre for-
skere. I sit oplæg til gymnasie-
lærerne fortæller Ole John 
Nielsen om forskellige teorier 
om drivhuseffekt og CO2-ud-
ledningens konsekvenser for 
det globale klima. 

»Gletsjerne trækker sig til-
bage, og man har målt et fald i 
tykkelsen på Antarktis’ is på 40 
procent. Desuden har vi ople-
vet en havvandsstigning på 
10-20 centimeter over de sid-
ste tyve år«, forklarer Ole John 
Nielsen og understreger på 
vegne af alle tre foredragshol-
dere en af glæderne ved at væ-
re klimaforsker. 

»Vi er så privilegerede at vo-
res forskningsområde på en og 
samme tid er meget, meget re-
levant, og fuldstændig funda-
mentalt.«

Rapporten fra IPCC har haft 
enorm indflydelse på klimade-
batten. Den fastslår at man 
med 90 procents sikkerhed 
kan tilskrive klodens tempera-

turforøgelser menneskelig ak-
tivitet. Ifølge Ole John Nielsen 
tror 99 procent af det viden-
skabelige samfund på rappor-
tens konklusioner, og den 
uenighed i forskerverdenen 
som medierne skildrer, er såle-
des stærkt overdrevet. 

Tre gode grunde
Klimaforandringer lader sig 
sjældent sortere i fysikkens, 
kemiens og biologiens afgræn-
sede fagblokke, og de tre for-
skere understreger nødvendig-
heden af at de forskellige 
forskningsområder bliver bed-
re til at samarbejde tværviden-
skabeligt. 

Marinbiolog Katherine Ri-
chardson var leder af Ga-
lathea-ekspeditionen som hun 
fremhæver som et eksempel 
på tværfagligt samarbejde. I sit 
foredrag fokuserer hun på ha-
vets biologi som en vigtig brik 
i det samlede klimasystem.

»Alt tyder på at biologien i 
havet har lige så stor betyd-
ning for os som vandet på 
landjorden,« forklarer hun og 
understreger at de forskellige 
dele af økosystemet spiller 
sammen. For eksempel ned-
sætter den øgede mængde CO2 

i atmosfæren pH-værdien i 
havvandet og tilgængelighe-
den af kalk. Det har konse-
kvenser, blandt andet for blød-
dyr, snegle og koraller. 

»I 2065 vil der stort set ikke 
være nogen koralområder til-
bage«, vurderer Katherine Ri-
chardson. 

Denne klimarelaterede 
forskning i havenes pH-værdi 
er blot et par år gammel, men 
konklusionerne er tydelige. 
Katherine Richardson er ikke i 
tvivl om grunden til at havenes 
økosystemer bør erklære und-
tagelsestilstand. 

»CO2 i atmosfæren, CO2 i at-
mosfæren og CO2 i atmosfæ-
ren! Det er tre gode grunde til 
at gøre noget ved problemet«, 
siger hun. 

Det uforudsigelige men-
neskelige eksperiment
Dorthe Dahl Jensen er profes-
sor i glaciologi (videnskaben 
om is) og er internationalt an-
erkendt for sit mangeårige ar-
bejde med iskerneboringer på 
Grønland. Under sit oplæg gi-
ver hun en vurdering af hvilke 
konsekvenser vedvarende glo-
bale temperaturstigninger vil 
medføre.

»Indlandsisen udgør om-
trent ti procent af den samlede 
ismasse på jorden, og hvis isen 
på Grønland smelter, vil hav-
vandstanden stige med 7,4 
meter«, siger Dorthe Dahl Jen-
sen som understreger at tem-
peraturen på Grønland i løbet 
af de sidste 12.000 år har nået 
større højder end i dag. For 5-
8.000 år siden var havvandet 
således fire meter højere end 
det er i dag. Alligevel mener 
hun at klimaeksperterne un-
dervurderer havenes vandstig-
ninger, og fremhæver at is-
strømmene på Grønland »ac-
celererer i motorvejshastig-
hed«, set fra en glaciologs per-
spektiv.

Debatten om klimaforan-
dringerne er alsidig og svært 
overskuelig, og de tre fore-
dragsholdere forstår godt at 
folk bliver forvirrede over de 
mange udmeldinger der kom-
mer i debatten. Som eksempel 
fremhæver Dorthe Dahl Jen-
sen det komplekse faktum at 
CO2 i atmosfæren øger tempe-
raturen – mens en øget tempe-
ratur modsat også øger kon-
centrationen af CO2. 

»Det er svært at skelne mel-
lem de to, men det er noget af 
det som gør det menneskelige 
eksperiment så uforudsige-
ligt«, siger hun. Katherine Ri-
chardson er enig, men afrun-
der foredraget med en passen-
de konklusion.

»Dette er ikke i sig selv et ar-
gument for ikke at bekymre 
sig om klimaforandringerne 
og CO2-udledningen. Der er jo 
ikke ligefrem noget der tyder 
på at forholdet mellem CO2 og 
temperatur afkobles i fremti-
den«.

ser@adm.ku.dk

Gymnasielærere på skolebænken
Det kan kun gå for langsomt med at få opdrættet de unge klimaforskere in spe 
som lister rundt i krogene på de danske ungdomsuddannelser. KU havde derfor 
inviteret landets gymnasielærere til en skoledag med klima på skemaet

Flemming Sigh, geografilærer på Odense Katedralskole:
En opdateret viden og nogle anekdoter man kan bruge i undervis-

ningen, samt en masse godt datamateriale. Foredragene ramte ni-

veauet godt så alle kunne være med. De tre oplæg opfordrede me-

get til tværfaglighed, og det er en god tanke, men vi er simpelthen 

ved at knække halsen på det. Der står i gymnasiereformen at vi 

skal sigte efter tværfaglighed, men vi er ikke uddannet til det.

MUDDERBORING – Som en 

del af klimadagen får gymna-

sielærerne mulighed for at prø-

ve kræfter med forskellige 

forskningsdiscipliner. Her illu-

strerer lektor Svend Visby Fun-

der fra Geologisk Museum 

hvordan en borekerne fra søen 

i Botanisk Have kan indeholde 

informationer om ændringer i 

klima, flora og fauna i lokalmil-

jøet.

Reportage

Hvad kan du tage med hjem fra klimadagen på KU?

Marianne agentoft, fysik- og matematiklærer på Him-
melev Gymnasium:
En opdateret viden om klima og en større sikkerhed omkring kli-

maproblematikken. Jeg har selv undervist om iskerner i 1.g, så det 

var godt at få nogle nye inputs som kan inkorporeres i undervisnin-

gen. Tværfagligheden er en god idé, men vi kæmper i forvejen 

med at få det til at fungere. 
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Nyheder

FRIHED

Af Claus Baggersgaard

Københavns Universitet (KU) 
skal være en kæmpe slikbutik 
med frit valg på alle uddannel-
seshylder. Det er visionen bag 
et nyt indre marked der skal 
være på plads i september 
2009. 

»Målet er at de studerende 
skal have oplevelsen af at de 
studerer på hele KU og ikke 
kun på det fag de blev optaget 
på,« siger Terkel Rørkær Sigh 
der er ansvarlig for projektet.

I dag er der bunker af lokale 
regler og traditioner der for-
hindrer de studerende i frit at 
vælge hvilke bolsjer de vil put-
te i uddannelsesposen. Uens 
skemastrukturer, forskellige 
ferietraditioner og uklarhed 
om hvordan man fordeler det 
såkaldte uddannelsestilskud 
(STÅ) mellem fakulteterne og 
institutterne hvis en studeren-

de tager et fag et andet sted, er 
de væsentligste forhindringer 
for at de studerende kan vælge 
frit.

Oplægget til et indre mar-
ked er i øjeblikket sendt i hø-
ring hos studieledere, studie-
nævn og de akademiske råd på 
fakulteterne. Terkel Rørkær 
Sigh forventer at nogle af kna-
sterne bliver at man foreslår at 
sløjfe efterårsferien, og at ek-
samen skal placeres på faste 
tidspunkter overalt i fremti-
den. 

Spørgsmålet om hvordan 
uddannelsestilskuddet skal 
fordeles, skal forhandles på 
plads af de otte fakultetsdirek-
tører. Men ifølge Hanne 
Harmsen, vicedirektør for ud-
dannelse, er det klart at det in-
dre marked vil give større kon-
kurrence om at tiltrække stu-
derende og dermed om ud-
dannelsesmidlerne.

»Der er ingen tvivl om at de 
studerende fremover vil ’stem-

me med fødderne’ i endnu hø-
jere grad end vi har set før,« 
udtaler hun i KUreren.

Konkurrence er godt
Per Holten-Andersen, dekan 
på Det Biovidenskabelige Fa-
kultet for Fødevarer, Veteri-
nærmedicin og Naturressour-
cer (LIFE), er stærk tilhænger 
af det indre marked da han 
mener at konkurrencen vil 
tvinge fakulteterne til at gøre 
deres uddannelser så gode 
som muligt hvilket kun kan 
være en fordel for de studeren-
de.

»Hvis nogen af os frygter at 
de studerende får lov til at 
vælge frit, er det fordi vi udby-
der dårlige uddannelser, og så 
må vi oppe os. Vi er alle både 
samarbejdspartnere og kon-
kurrenter, men vi skal finde en 
kombination af de to der er 
optimal for det samlede KU,« 
siger Per Holten-Andersen og 
tilføjer:

»Det er blandt andet afgø-
rende at vi finder en simpel af-
regningsmekanisme for STÅ. 
Vi handler i dag med naturali-
er som i stenalderen, så KU 
skal så at sige opfinde en fæl-
les mønt.« 

Henrik Busch, prodekan for 
uddannelse på Det Naturvi-
denskabelige Fakultet (NAT), 
er sikker på at det nok skal lyk-
kes at finde en simpel måde at 
udveksle penge på for uddan-
nelse mellem fakulteterne, og 
han opfordrer til at holde sig 
visionen for det indre marked 
for øje i stedet for at fortabe 
sig i tekniske detaljer.

»Det handler om at give de 
studerende et fantastisk ud-
dannelsestilbud. Hvis vi kan 
fortælle potentielle studeren-
de at de ikke binder sig på én 
snæver faglighed når de opta-
ges, så kan ingen slå KU. Hvis 
en studerende indskrevet ved 
NAT kan forbedre sin uddan-
nelse ved at tage et smadder-

godt kursus på LIFE, er det en 
stor succes,« siger han.

Frygter for fagligheden
Pia Mejdahl Daugbjerg, for-
mand for Studenterrådet på 
KU, har siddet med i udvalget 
der har udarbejdet forslaget til 
det indre marked. Hun vælger 
at forholde sig »positivt afven-
tende«.

»Det er selvfølgelig rigtig 
positivt hvis det bliver nemme-
re at sammensætte sit eget stu-
dium, men jeg kan frygte at fa-
genes særkende, fleksibiliteten 
og fagligheden kommer under 
pres når man skal standardise-
re tingene i en stor kolos som 
KU,« siger studenterrådsfor-
manden.

Hun peger på at det ikke alle 
steder er hensigtsmæssigt at 
placere timerne i undervis-
ningsblokke.

Ifølge Henrik Busch indførte 
NAT allerede en struktur med 
undervisningen opdelt i tre 

ugentlige skemagrupper i 
2004. 

»Før kunne en studerende 
forventes at skulle til undervis-
ning i flere kurser på samme 
tid, men nu ved de 100 pro-
cent om de kan følge undervis-
ningen eller ej før de tilmelder 
sig. Modellen mindsker fleksi-
biliteten for underviserne indi-
viduelt, men giver reelt mulig-
heden for at vælge kurser på 
tværs, skaber klarhed og gen-
nemsigtighed og muliggør en 
ordentlig skemalægning,« si-
ger han.

Nat har ifølge Henrik Busch 
evalueret strukturen der har 
nogle børnesygdomme som 
skal rettes. Han mener derfor 
at fakultetet har nogle værdi-
fulde erfaringer som kan bru-
ges i processen omkring KU’s 
fælles års- og skemastruktur.

clba@adm.ku.dk

Hovedpunkterne i forslaget til indre marked

1. Gennemgang af uddannelserne 

Studienævn og studieledere skal gennemgå KU’s porte-

følje af bachelor- og kandidatuddannelser.

 

�. Informationssystemer 

Der skal laves en fælles database med beskrivelser af alle 

KU’s bachelor- og kandidatuddannelser og alle kurser. 

�. Fælles års- og skemastruktur 

Det skal sikres at der både kan afholdes kurser i blokke 

(fire blokke af 15 ECTS) og i semestre (to semestre af 30 

ECTS), samt at muligheden for samtidig at følge kurser af 

begge typer og på flere fakulteter tilgodeses bedst mu-

ligt. 

�. Procedurer for uddannelsesudvikling 

Der skal udarbejdes ensartede procedurer for hvorledes 

forslag til nye uddannelser, herunder især tværgående 

uddannelser, håndteres.

 �. STÅ-budgettering

Arbejdsgruppen anbefaler at der aftales en række simple 

principper for hvorledes fakulteterne deler STÅ-indtæg-

terne mellem sig ved tværfakultære kurser eller uddan-

nelser. 

�. God ledelse 

KU’s ledelse må sikre at der er incitamenter til at deltage 

i udbud af tværgående kurser og udannelser hvor dette 

fagligt er det bedste.

Studerende skal have frit uddannelsesvalg
Københavns Universitet vil skabe et kæmpe indre marked så de studerende frit kan  
sammensætte deres uddannelse. Ferie, skemastruktur og fordelingen af statstilskuddet 
er de største udfordringer

INDRE MaRKED – De stude-

rende får lettere ved at tage 

fag på andre fakulteter og insti-

tutter internt på Københavns 

Universitet i fremtiden så de 

selv kan sammensætte deres 

studier. Her en matematik-fore-

læsning på H.C. Ørsted Institut-

tet.
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Studerende  
risikerer  
at havne  
i forsikrings- 
klemme

Københavns Universitet har  
ikke ulykkesforsikret sine  
næsten 40.000 studerende 

sikring,« siger Jørgen Thom-
sen, leder af arbejdsmiljøsekti-
onen på KU.

Han opfordrer de studeren-
de til at se sig grundigt for hvis 
de selv investerer i en privat 
ulykkesforsikring. Han kender 
nemlig til flere eksempler på 
studerende der er kommet i 
klemme til trods for at de troe-
de de var sikret. 

»De havde ikke læst det med 

småt i policen, og så viste det 
sig at forsikringen slet ikke 
dækkede,« siger Jørgen Thom-
sen.

Universitet har ansvar
Pia Daugbjerg, formand for 
Studenterrådet, mener at KU 
har et ansvar for de studeren-
de når de opholder sig på uni-
versitetet, så hun er utilfreds 
med at man ikke har priorite-
ret at ulykkesforsikre de stude-
rende.

»En forsikring kan være en 
stor udgift for studerende, så 
jeg frygter at det er et sted 
mange vælger at spare for at få 
økonomien til at hænge sam-
men. Mange risikerer derfor at 
komme i klemme hvis de kom-
mer ud for et uheld,« siger Pia 
Daugbjerg.

Hun vurderer at mange stu-
derende slet ikke er klar over 
at de selv skal sørge for en 
ulykkesforsikring, så hun me-
ner som minimum at universi-
tetet burde informere alle nye 
studerende om problemstillin-
gen ved studiestart.

FaRMa-studerende  
dækket 
Modsat de studerende på det 
gamle KU har de cirka 1300 
studerende på FARMA, det 
tidligere Danmarks Farmaceu-
tiske Universitet, været dækket 
af en kollektiv forsikring siden 
1996. Fakultetet betaler knap 
30.000 kroner årligt for ord-
ningen, så det vil formentligt 
koste cirka 900.000 kroner år-
ligt at forsikre samtlige cirka 
40.000 studerende på KU.

Alle helårsstuderende på 
FARMA er dækket i det tids-
rum de opholder sig på fakul-
tetets område, og når de delta-
ger i studiearrangerede eks-
kursioner. Under praktik er 
der dækning på virksomhe-
dens areal. 

Oveni kan de studerende på 
FARMA købe en tillægsforsik-
ring gennem De Studerendes 

Råd så de også er dækket i 
Danmark og resten af verden 
ved rejser i op til 12 måneders 
varighed. Den koster 144 kro-
ner årligt, men rådssekretær 
Bente Johansen oplever en be-
grænset interesse.

»Jeg udleverer jævnligt til-
meldingsblanketter, men det 
er maksimalt ti studerende der 
har tegnet tillægsforsikringen. 
Det kan ikke skyldes uviden-
hed om ordningen da alle bli-
ver informeret ved studie-
start,« siger hun.      

Begge forsikringer dækker 
op til 350.000 kroner ved in-
validitet og 75.000 kroner til 
krisehjælp. 

Få skader
Ifølge universitetsdirektør Jør-
gen Honoré har KU ud fra en 
nøgtern økonomisk vurdering 
besluttet ikke at have en kol-
lektiv forsikring.

»Omfanget af skader er me-
get beskedent, så det kan sim-
pelthen ikke betale sig at tegne 
en kollektiv forsikring. Univer-
sitetet skal under alle omstæn-
digheder betale erstatning 
hvis vi er ansvarlige for en 
ulykke, så i de situationer me-
ner jeg ikke de studerende er 
anderledes stillet hvad enten 
vi har en forsikring eller ej,« si-
ger han.  

Arbejdsmiljøstatistikken be-
kræfter at der kun sker et be-
grænset antal ulykker. Leder 
af arbejdsmiljøsektionen Jør-
gen Thomsen vurderer dog at 
der sker flere uheld end der 
faktisk bliver registreret. Det 
drejer sig specielt om banale 
faldulykker og lignende.

Ulykkesforsikring sikrer 
bedre
Ifølge konsulent Christian 
Skødt fra Forsikringsoplysnin-
gen vil en kollektiv ulykkesfor-
sikring stille de studerende 
bedre da den dækker ved ulyk-
ker hvor ingen har ansvaret.

»En kollektiv ulykkesforsik-

ring vil udløse erstatning hvis 
der er tale om et simpelt uheld 
som hverken universitetet el-
ler den studerende kan bebrej-
des. Ellers er universitetet ikke 
forpligtet til at betale, og det 
vil være op til ledelsens gode 
hjerte at afgøre om man vil gi-
ve en erstatning eller ej,« siger 
han.

Christian Skødt understre-
ger at KU også uden en ulyk-
kesforsikring altid vil være er-
statningspligtig hvis KU kan 
gøres ansvarlig for en ulykke. 
Det kan for eksempel være til-
fældet hvis en studerende har 
fået forkert instruktion i for-
bindelse med et laboratorie-
forsøg, eller hvis udstyret er 
defekt. Forældet udstyr er der-
imod ikke i sig selv tilstrække-
lig grund til at gøre universite-
tet ansvarlig.

Hvis den studerende selv 
har udvist grov uagtsomhed 
ved for eksempel at have en al-
koholpromille på over 1,2, vil 
ikke engang en ulykkesforsik-
ring dække.

Jørgen Honoré oplyser at 
man altid må tage stilling i det 
konkrete tilfælde, men at man 
kun har hjemmel til at betale 
hvis der er noget at bebrejde 
universitetet. Han understre-
ger i denne forbindelse at et 
universitet har pligt til at bru-
ge sine midler ansvarsbevidst 
og til sine primære formål.

clba@adm.ku.dk

Registrerede arbejdsskader hos studerende (ulykker og lidelser)

År 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Antal � 1 � 1 � � � � � � � � � � 9 �

Nyhed

ret de studerende i tilfælde af 
at de kommer ud for en ulykke 
selvom det ifølge universitets-
loven har været muligt siden 
2003.  

»De studerende er i modsæt-
ning til de ansatte ikke omfat-
tet af arbejdsskadesikringslo-
ven. Det betyder at de ikke får 
erstatning hvis de kommer ud 
for en ulykke, med mindre de 
selv har tegnet en ulykkesfor-

USIKKERHED

Af Claus Baggersgaard

Laboratorieforsøg med kemi-
ske stoffer eller håndtering af 
skarpe instrumenter er en 
nødvendig del af studierne 
hvis du vil være læge, dyrlæge, 
farmaceut, kemiker og meget 
andet. Alligevel har Køben-
havns Universitet ikke forsik-

RISIKO – Mange studerende 

risikerer at komme i kontakt 

med farlige kemikalier som en 

del af deres studier. Alligevel 

har Københavns Universitet 

valgt ikke at have en ulykkes-

forsikring. Her leger Cirkus  

Naturligvis med kemien.
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Debat

FREMTIDSSCENaRIE 

Af Bjørn Quistorff

Året er 2016, den 14. januar. Georg Jørgensen, 
der er nyansat HR-konsulent i det Centrale Le-
delsesTeam (CLT) på Corporate Copenhagen 
University (CCU, en fusion af Københavns Uni-
versitet, Danmarks Tekniske Universitet, Ros-
kilde Universitetscenter med flere) er netop 
vendt hjem fra en strategikonference ved Sorte-
havet hvor ledelsen for tre år siden erhvervede 
en kursusejendom til sådanne formål. 
 Universitetet er i krise. Placeringen på den 
internationale skala over verdens bedste uni-
versiteter er gradvist blevet dårligere siden 
2006. 
 Jørgensen har på konferencen fået en idé til 
at gøre noget ved problemet. En idé som CLT 
har udtalt sig meget positivt om, og man har 
nævnt at det sekretariat som opgaven kræver 
oprettet, vil kunne få plads i en del af det tidli-
gere Kongelige Bibliotek i Fiolstræde ved Frue 
Plads. 

Flash back til nutiden
Men vi lader lige Jørgensens projekt vente et 
øjeblik. Fra omkring år 2000 var der sket store 
ændringer i det danske samfund. Af speciel in-
teresse i denne historie er at et bredt politisk 
flertal besluttede at ’forære’ ledelsen af teatre, 
universiteter og andre kulturbærende instituti-
oner til erhvervslivet. Den korte version af be-
slutningen var at netop denne personkreds som 
havde forstand på at drive virksomhed, måtte 
være de egentlige eksperter også til at styre tea-
tre, universiteter med videre. Processen blev 
gennemført hurtigt og effektivt med forbløffen-
de lidt politisk debat om værdigrundlag og per-
spektiv. 

Ved folketingsvalget i efteråret 2007 var der 
fortsat ingen debat om værdigrundlaget for 
’den ny samfundsorden’. Men der skete noget 
andet interessant under denne valgkamp. Nem-
lig at et antal fremtrædende erhvervsfolk kom 
for skade at demonstrere eklatant mangel på 
(politisk) dømmekraft. Historien var dog hur-
tigt glemt i pressen, men regeringen indså at 
der var behov for proaktive tiltag med henblik 
på at forhindre at nogen skulle benytte lejlighe-
den til at forsøge at rulle udviklingen ’baglæns’. 

Man fik derfor allerede i foråret 2008 dannet 
et nyt Råd for Dansk Forskning og Udvikling 
(RDFU) som på det overordnede plan skulle 
sikre at universitetsbestyrelserne holdt kursen. 
Gruppen fik et stærkt udvidet CEPOS som se-
kretariat og kom i øvrigt til at bestå af syv af er-
hvervslivets absolutte spidser. For at sikre at 
kun de allerbedste fik sæde i dette magtfulde 
råd, besluttede man at give et fornuftigt (men 
dog ikke prangende) honorar for de planlagte 
fem-seks årlige møder, nemlig fem millioner 
kroner per år per medlem, stigende med en 

halv million om året. Herved kunne man samti-
dig demonstrere klædelig tilbageholdenhed ved 
således gradvist at nedsætte den procentuelle 
stigningstakt i honoreringen. Af hensyn til for-
nyelsen havde man fastsat femårige udpeg-
ningsperioder med mulighed for genudpeg-
ning. Nye medlemmer skulle udpeges ved selv-
supplering. 

 
Corporate Copenhagen University,  
januar �01�
Den opgave der aktuelt på denne dag, den 14. 
januar 2016, var på Rådets dagsorden, var for-
slaget fra Corporate Copenhagen University 
hvis bestyrelsesformand fremlagde problemstil-
lingen og Jørgensens idé som følger: Ledelses-
mæssigt var et traditionelt universitet (som det 
havde eksisteret i over 500 år inden den ny tid 
holdt sit indtog) karakteriseret ved at et antal 
professorer styrede deres fag og forskning med 
minimal indblanding udefra og altså udgjorde 
den egentlige ledelse på universitetet. Det kun-
ne man naturligvis ikke længere have under det 
ny system hvor man havde erkendt at forskning 
primært måtte defineres af dem der havde be-
hov for resultaterne. Og sådan var det heldigvis 
blevet. 

Organisatorisk havde man sat trumf på og 
oprettet nogle såkaldte Akademiske Råd, helt 
uden indflydelse på noget som helst, hvor for-
skerne kunne sidde og diskutere med hinanden 
og - når det gik højt - komme med gode ideer til 
ledelsen. Ud over det organisatoriske havde 

man arrangeret at der a priori ingen penge var 
til at drive forskning for. Ville man som univer-
sitetsansat forsker udøve sin profession, og hav-
de man behov for andet end blyanter, måtte 
man søge såkaldt konkurrenceudsatte midler 
hos et antal forskningsråd, ministerielle puljer 
samt universitære og private fonde med videre. 

Samtidig stressede man systemet maksimalt 
med idelige evalueringer og rapporteringer. Le-
delsen fandt fortsat at de anvendte fordelings- 
og kontrolprincipper var sunde og rigtige. Men 
man var alligevel begyndt at blive bekymret for 
det overraskende store antal medarbejdere der 
helt øjensynlig ikke trivedes i det ny system.

Man fornemmede en sammenhæng mellem 
dette forhold og den faldende forskningspro-
duktivitet og ikke mindst den faldende interna-
tionale ’rating’. Og man var sig pinligt bevidst 
at den meget flotte rating det gamle KU havde 
haft, netop var blevet skabt i de forudgående 
decennier under det forkætrede, ledelsesmæs-
sigt lavprofilerede system. 

Post-industriel innovation
Dette problemkompleks havde som sagt været 
det centrale emne på konferencen ved Sorteha-
vet julen over. Og det var her Jørgensen havde 
fået den idé at universitetet skulle gøre som 
postvæsenet: På de få tilbageblevne regionale 
posthuse samlede man budene hver morgen 
klokken syv og fragtede dem holdvis i busser til 
deres distrikter hvor de læssede cyklerne, for-
delte posten, blev kørt til næste distrikt og så 

hjem igen til hovedpostkontoret sidst på efter-
middagen. 

Genialt! Præcis sådan måtte man kunne gøre 
med de mange forskere som producerede for 
lidt under det ny system, havde Jørgensen 
pludseligt indset. Universitetsledelsen skulle 
udstikke hvilke emneområder (temapakker 
havde det været kaldt) der skulle være forsk-
ningsfokus på i det kommende år. Små hurtig-
arbejdende udvalg skulle sørge for detaljerne, 
herunder at identificere hvilke forskere der 
kunne bruges til hvilke opgaver. Implemente-
ringen kunne gennemføres ligesom hos postvæ-
senet ved simpelthen at samle forskerne hver 
morgen i den store P-kælder under Panuminsti-
tuttet, opdele dem i arbejdsteams og transpor-
tere dem til de respektive laboratorier rundt 
omkring i regionen.

Denne ordning, pointerede CCU-bestyrelses-
formanden ved slutningen af sin fremlæggelse, 
ville yderligere have den oplagte fordel at for-
skerhold helt problemfrit ville kunne korttids-
udlejes til erhvervsvirksomheder der stod og 
manglede arbejdskraft! 

Begejstringen var stor i RDFU. Den eneste 
svaghed man kunne få øje på, var at universi-
tetsloven stadig havde en irriterende passus om 
den enkelte forskers forskningsfrihed. Men det 
måtte kunne klares administrativt, og i øvrigt 
skulle man huske at alternativet var at fyre hele 
gruppen af forskere og derefter genansætte ho-
vedparten som fuldtids undervisningsassisten-
ter. 

»Lad os implementere!,« sagde Rådets for-
mand muntert. Alle nikkede medens CEPOS-
drengene fra sekretariatet skrev af al magt...

 
Efterskrift
Lad os håbe det ikke når at gå helt så galt. Men 
det er uomtvisteligt at forståelsen af hvad et 
universitet er, har ændret sig totalt de sidste tre 
år i takt med at managementfilosofien med 
skræmmende effektivitet er blevet implemente-
ret på alle niveauer. Der er tale om en udtalt 
topstyring af den akademiske proces som er 
unødvendig, antikreativ, udemokratisk, stærkt 
ressourcekrævende og på lidt længere sigt for-
mentlig ødelæggende for både produktivitet og 
kvalitet. 

I betragtning af at også en række andre sam-
fundsinstitutioner i disse år behandles efter 
samme recept, kan man undre sig over det næ-
sten totale fravær af politisk værdidebat om dis-
se emner. I universitetssammenhæng kan man 
håbe på at Socialdemokraterne snart erkender 
at de begik en fejl da de i sin tid gav deres ukri-
tiske opbakning til den ny universitetslov - og 
derved etablerer det nødvendige flertal i folke-
tinget for en tiltrængt revision af loven.

Bjørn Quistorff, professor dr.med., Biomedicinsk 
Institut. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

År 2016. Copenhagen Corporate University er i krise, og det selv om det er ledet af de dygtigste erhvervsfolk 

landet kan mønstre. Heldigvis er en af universitetets unge konsulenter  netop vendt hjem fra strategikonference 

med en idé som måske kan løse det helt store problem – den faldende videnskabelige produktivitet

Hvad man kan forvente
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Deadline: Se kolofonen på bagsiden af sektion 2.

Sæt gang i karrieren
– bliv kandidattrainee 

i Danske Bank-koncernen

Som kandidattrainee hos os får du chancen for at kick-
starte din karriere i et ambitiøst og internationalt miljø 
– i en af Nordeuropas førende finansielle virksomheder.

Vi søger kandidattrainees inden for blandt andet økonomi, 
kommunikation, HR, forretningsudvikling, revision og 
finansiering. Den 1. september starter du et 12-måned-
ers udviklingsforløb, der giver dig et godt kendskab til 
koncernen.

Fokus på din udvikling 
Du bliver tilknyttet et af vores forretningsområder, men 
kommer på ophold i andre afdelinger i ind- og udland. 
Traineeprogrammet består af en bred vifte af kurser og 
seminarer, der sikrer din faglige og personlige udvikling. 
Du deltager i et fælles forløb med de øvrige trainees, som 
bliver en del af dit netværk. Du får også en individuel plan 
for, hvilke kurser der vil være relevante for dit konkrete 
job. Vi har fokus på din udvikling i hele forløbet, og du bli-
ver løbende udfordret gennem nye opgaver og projekter.

Kandidatkonference den 10. marts
Er du studerende eller nyuddannet, kan du få en god intro-
duktion til traineeforløbet på vores kandidatkonference i 
København. Her kan du også møde medarbejdere og top-
ledere fra hele vores organisation. For at deltage skal du 
have afleveret dit speciale senest den 31. august 2008.

Læs mere om forløbet, tilmeld dig konferencen og søg 
online på www.danskebank.com/kandidattrainee

Sluk lyset
 

MILJØ – Det er så rart at læse om Københavns 
Universitets tiltag på miljøområdet, og jeg kan 
se at man har lagt sig i selen med de store ord i 
de høje luftlag, men indtil videre har jeg ikke 
læst ét ord om de små tiltag i det daglige. Når 
man nu ved at en familie på fire kan spare 
1.000 kroner om året ved ikke at have de elek-
triske apparater stående på stand by, så kan jeg 
ikke andet end at forestille mig at der på alle 
KU’s campusområder må kunne spares millio-
ner af kroner og bag dem masser af energi.

Det er vist almen viden at adskillige VIP’er og 
TAP’er går hjem uden at slukke for computeren, 
skærmen, printeren og lyset på eget kontor. 
Dertil kommer at printer- og kopimaskiner samt 
lyset står tændt i fællesrummene, ofte gennem 
hele weekenden. Undervisere forlader gladeligt 
undervisninglokaler uden at slukke lyset efter 
sig, og det sidste gælder for lyset på gangene 
når den sidste forlader et institut om aftenen. 
Jeg har hørt noget mumlen om at lyset på det 
nye KUA skulle slukke sig selv, men det er be-
stemt ikke tilfældet!

Jeg efterlyser en kampagne på dette område 
fra KUA’s ledelse. Den bør være billig – langt 
billigere end de hæfter og brochurer om hvor 
pragtfulde vores arbejdsforhold er (skal blive?) 
på KUA som er blevet sendt til de ansattes 
hjemmeadresser – og kan føres via plakater i 
bygningerne og e-mails til studerende og ansat-
te.

Gad vide hvad KU’s energispild i det daglige 
kunne konverteres til af undervisningsstillinger 
som vi har så hårdt brug for?

  
Siff Pors, undervisningsadjunkt, Engelsk

Slagt den hellige ko
REPLIK – Kære Ralf Hemmingsen og Lykke 
Friis. Tak for jeres svar på det åbne brev ’Hvor 
er visionerne for de løst ansatte?’ i Universitets-
avisen nummer 1/08. Vi er i DVIP-KUA glade 
for at høre at også de deltidsansattes forhold vil 
indgå i den nye HR-afdelings overvejelser.

I skriver det har stor værdi at mange deltids-
ansatte i deres undervisning trækker på erfarin-
ger fra deres hovedbeskæftigelse. På hvilken 
planet, fristes man til at spørge. I virkelighe-
dens verden har langt de fleste deltidsansatte 
på KUA deres undervisning på universitetet 
som hovedbeskæftigelse. Vi kender alle den 
smukke forestilling om specialisten der en en-
kelt gang om ugen forlader sin velbetalte og 
pensionsgivende hovedstilling for at gå over på 
universitetet og give en forelæsning i sit specia-
le, men sådan ser realiteterne ikke ud for langt 
hovedparten af DVIP-KUA´s medlemmer.

De sidste 20-30 år har det på nogle institutter 
(musik, kunsthistorie, teatervidenskab og tysk) 

COMMUNIqUE – Til alle medarbejdere på 
Københavns Universitet

Vi er glade for at kunne hastefremsende ni tilfø-
jelser til Grundprincipper for Københavns Uni-
versitets personalepolitik 2008-2012. Disse gæl-
der ligeledes fra 1. januar 2008. 

11. Kommunikation
KU’s medarbejdere modtager med tavs begej-
string rettidig information fra KU’s ledelse.

12. Løn
For KU’s medarbejdere bærer arbejdet lønnen i 
sig selv.

13. Balance mellem arbejde og fritid II
KU’s medarbejdere værner om retten til at tage 
arbejdet med hjem og betragte det som en hob-
by.

14. Fleksibilitet
KU’s løstansatte værdsætter årelange, fleksible 
arbejdsforhold og hænger sig ikke i tryghed i 
ansættelsen og unødige pensionsordninger.

15. Innovative løsninger
KU’s medarbejdere bidrager selv med innovati-
ve løsninger på nedslidte og utætte bygninger, 
gamle kontormøbler og andre manglende for-
nødenheder.

16. Forskning
KU’s medarbejdere vinker med glæde farvel til 
den fri forskning og byder politisk motiverede 
forskningsprioriteter velkommen.

17. Publicering
KU’s medarbejdere er lettede over at andre ta-
ger ansvar for institutternes publikationsstrate-
gier og hilser tidsskriftslister og lignende tiltag 
velkomne.

18. Forandring
KU’s medarbejdere glæder sig i det hele taget 
over den tiltagende styring af et tidligere krea-
tivt og dynamisk akademisk miljø.

19. Lykke
KU er det lykkeligste universitet i verden, 
blandt de universiteter vi normalt sammenlig-
ner os med.

Har du spørgsmål til disse tilføjelser, kan du 
henvende dig til HSU’s sekretær.

Helle Max Martin, Bjarke Oxlund, Charlotte Sii-
ger, Morten Nielsen, Stine Krøijer, Mikkel Bun-
kenborg, Lene Teglhus, Hans Lucht, Ann Ben-
nwell, Peter Henriques, Birgitte Romme Larsen, 
Mark Vacher, Dorthe Brogård Kristensen, Mille 
Gabriel, Mette Rindsted, Susanne Bregnbæk, Ma-
ja Hojer, og Nathalia Brichet
Ph.d.-undergangen, bygning 18, lokale 18.0.02, 
CSS:

Grundprincipper for  
personalepolitik 
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været sådan at langt over 50 procent af under-
visningen er blevet afholdt af deltidsansat per-
sonale der i stillinger som undervisningsassi-
stenter og eksterne lektorer, uden at blive be-
talt for det, på baggrund af deres egen faglige 
stolthed og interesse for deres fag har leveret 
netop den forskningsbaserede undervisning 
som har gjort det muligt overhovedet at drive 
universiteter i Danmark de sidste mange år. 
Man kan nemlig ikke bare sætte forskning lig 
med publikation!

Da de fleste i denne gruppe, ligesom i øvrigt 
mange ældre professorer og lektorer, imidlertid 
ikke har en formel forskeruddannelse (ph. d., 
doktorgrad eller lignende) og tillige aldrig er 
blevet aflønnet for at forske og publicere, bru-
ger man nu mottoet om den hellige, forsknings-
baserede undervisning som et figenblad for at 
nægte dem ordentlige ansættelsesvilkår. At 
trække dén gamle traver af stald, svarer til at 
stikke begge fingre i ørerne og nynne skingert 
for at blive fri for at forholde sig til virkelighe-
den! Det minder i pinlig grad om forskningsmi-
nister Helge Sander der ad nauseam har genta-
get sit hovedløse vrøvl om universiteter i ver-
densklasse, alt imens Københavns Universitet 
bare inden for det sidste år er raslet ned fra en 
placering som nr. 54 til nr. 93…

Hvorfor ikke slagte den hellige ko og se i øj-
nene at princippet om forskningsbaseret under-
visning på universitetet ikke ukritisk kan føres i 

felten som en universel sandhed? Er koen virke-
lig vigtigere end en stor personalegruppes vel-
færd? Til alt held forholder formanden for rek-
torkollegiet sig mindre jomfrunalsk til dette 
spørgsmål. På fag som dansens æstetik, musik 
og kunsthistorie har der igennem de sidste 20-
40 år været et konstant behov for undervisning 
i praktiske fag hvor forskning på almindelige 
vilkår med henblik på publikation ikke ville gi-
ve nær så god mening som pædagogisk udvik-
lingsarbejde. Det samme kunne muligvis gælde 
for noget af undervisningen i elementær sprog-
færdighed på sprogfagene? Der blev som be-
kendt allerede for en del år siden åbnet mulig-
hed for at ansætte folk i rene undervisningsstil-
linger (undervisningsadjunkturer mv.) uden 
forsknings-/publikationspligt, men med tid til 
administration, faglig og pædagogisk opgrade-
ring med videre., men den mulighed har uni-
versiteterne været yderst tilbageholdende med 
at bruge. Universiteterne må pinedød forholde 
sig til den konkrete virkelighed og tilbyde sit 
personale ordentlige, faste stillinger svarende 
til undervisningsbehovet på de forskellige fag-
områder.

Vi kan overordnet set sikkert alle sammen 
blive enige om at den undervisning der udby-
des på et universitetet, bør være forskningsba-
seret i de fag hvor det er et relevant kriterium, 
men dette overordnede princip må og kan ikke 
bruges som alibi for at fastholde en personale-

gruppe der igennem årtier har leveret undervis-
ning på højeste niveau, på de uanstændige vil-
kår de tilbydes nu. Skal en nyuddannet ph. d. 
per automatik trumfe en undervisningsassistent 
eller ekstern lektor med 20-30 års undervis-
ningserfaring? Jeg ved godt hvem jeg i de fleste 
tilfælde ville foretrække at blive undervist af!

Morten Hjelt, næstformand i DVIP-KUA

God jobplan
FRIBELØB – Regeringen skriver i sin jobplan 
at studerende må tjene 1.500 kroner mere om 
måneden uden at blive trukket i SU. Pia Mej-
dahl Daugbjerg, formand for Studenterrådet, 
udtaler sig imod dette forslag i Universitetsavi-
sen nummer 1/08.

Grænsen for hvad studerende må tjene ved 
siden af studiet, har jævnligt været til debat de 
sidste år. Regeringen er nu kommet med et 
konkret udspil på 1.500 kroner mere om måne-
den (= 18.000 kroner mere om året). Således 
vil der være mere luft for os studerende når SU-
puslespillet skal lægges i slutningen af året. På 
medicinstudiet svarer det til at de studerende 
får mulighed for at tage cirka en vagt mere om 
måneden til gavn for dem der gerne vil og til 
gavn for samfundet.

Synspunkt Esperanto

Dekan Kirsten Refsing havde 1. november her i bladet en sprogpolitisk kommen-
tar der var så bombastisk i tonen at både Frans Gregersen, Peter Harder, Ingemai 
Larsen, Lisbeth Falster Jakobsen og Henrik Prebensen bad om moderation i de 
følgende numre. Refsings gensvar den 28. november kunne sagtens forstås der-
hen at engelsk godt må tales for alvor mens alle andre sprog helst kun skal bruges 
til harmløs underholdning. Måske ikke det mest gennemtænkte svar op til 2008 
der som bekendt er FN’s sprogår og EU’s år for interkulturel dialog!

I betragtning af at den sproglige mangfoldighed er noget nær et humanistisk 
fakultets eksistensberettigelse, er det forbløffende så lidt alvorligt den tages i 
praksis. Hvorfor er fx hjemmesiden for Institut for Engelsk, Germansk og Ro-
mansk kun på dansk og engelsk? Det burde være en selvfølgelighed at alle oplys-
ninger kan findes på dansk, men også at nogle af dem kan læses på alle de sprog 
instituttet udbyder regelmæssig undervisning i. Det bagvedliggende merarbejde 
kunne så passende udføres af studerende der alligevel skal optræne deres sprogli-
ge og interkulturelle kompetencer.

Fakultetets sprogpolitik påvirker hele samfundet, for det er rimeligt at forvente 
at humanister har særligt velmotiverede meninger om sprogpolitik. For at leve et 
moderne liv har næsten alle brug for et internationalt sprog ved siden af moders-
målene. I den forbindelse ønsker vi at slå fast at engelsk ikke er noget internatio-
nalt sprog bare fordi det er et nationalsprog med forrang. Mange sammenblander 
imperialisme og internationalisme under navnet globalisering. Det gør det let for 
nationalister at dæmonisere det internationale, samtidig med at det gør det van-
skeligt for selverklærede globalister at indse legitime nationale pointer.

Esperanto
Hvad er da sproglig internationalisme? Kunne man danne et særligt sprog til in-
ternational brug? 

Ja, i den vesterlandske kulturkreds er ideen lige så gammel som latinens de-
route, og i 1887 kom det forslag der viste sig at holde. Under pseudonymet dok-
tor Esperanto udgav L.L. Zamenhof, en jødisk øjenlæge i Warszawa, de første fire 
brochurer om sproget på henholdsvis russisk, polsk, tysk og fransk. Hans pseudo-

nym blev snart navn på sproget selv, og man begyndte at udgive tidsskrifter og 
bøger på sproget. 

Efterhånden blev der grundlagt foreninger i alle verdensdele, og i 1905 holdt 
man den første årlige Universala Kongreso hvor der udelukkende tales esperanto. 
I år har både Esperantoforeningen for Danmark og verdensesperantoforeningen 
UEA 100-års jubilæum.

Også på det politiske plan har det vist sig muligt at fremme esperantosagen; 
det gælder lige fra det lokale niveau i Herzberg am Herz der officielt kalder sig 
’Die Esperantostadt – La Esperanto-urbo’, til det globale i Unesco der oprettede 
’konsultative relationer’ med UEA i 1954. Derimod er det forbavsende svært at få 
interessen til at fænge i de universitetsmiljøer der ellers skulle formodes at være 
specielt egnede til det – nøjagtig som med spørgsmålet om sproglig mangfoldig-
hed. Men hvordan kan det være det er sådan?

Inspiration til lingvister
Nu er esperanto så let at selv ganske almindelige mennesker kan få en succes-
oplevelse ved at lære det, og det er selvfølgelig ikke alle akademikere der ser med 
milde øjne på den slags. Vigtigere er det dog nok at det er yderst vanskeligt at gi-
ve en tilfredsstillende, videnskabelig forklaring på selve fænomenet sprog, en for-
legenhed der kun gør det endnu sværere at gøre rede for opståen af nye sprog. 

Lige som spørgsmålet om sprogets oprindelse der var direkte tabu i sprogviden-
skaben i næsten halvandet hundrede år, er esperanto et emne der kan få en sprog-
forsker til at føle sig på meget tynd is. Hvis denne debat kan inspirere dagens 
lingvister til at give bedre bud, eller i det mindste få dem til at erkende deres be-
grænsninger, vil sprogåret ikke have været forgæves.

Jens S. Larsen
Nina Tofte Hansen (LIFE, naturressourcer),  
Rut Jesus (NBI, fysik og filosofi),  
Regin Larsen (DTU, informatik) og  
Dennis Priskorn (CBS, kommunikation).

Af studerende Jens S. Larsen 

(KUA, lingvistik), m.fl.

Sprogpolitik i sprogåret

» Nu er esperanto så let at selv ganske almindelige  

mennesker kan få en succesoplevelse ved at lære det, 

og det er selvfølgelig ikke alle akademikere der ser  

med milde øjne på den slags.« 

Det undrer mig derfor at jeg kan læse i Uni-
versitetsavisen at »det kun er de færreste stude-
rende der får 120 kroner i timen. Hvis du ikke 
er bachelor endnu, vil du måske nærmere tjene 
100-105 kroner i timen, [...] og med den løn 
kan de studerende allerede arbejde op mod 15 
timer uden at skulle betale SU tilbage. Derfor er 
Studenterrådet modstander af at fribeløbet bli-
ver sat i vejret, [...] vi frygter en glidebane mod 
den totale udhuling af SU-systemet.«

Jeg kan simpelthen ikke forstå hvorfor det 
skal være reaktionen på et forslag der alene 
drejer sig om at studerende må tjene 1.500 kro-
ner mere om måneden uden at blive trukket i 
SU? Dette er til gavn for de studerende der øn-
sker at benytte muligheden for at arbejde en 
anelse mere, og til gavn for samfundet.

Simon Krabbe, stud. med.
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Fra det virkelige forskerliv

STJERNEPLaNLÆGNING – Lille replikskifte mellem dekanen for Humaniora 
og undertegnede. Det fandt sted på et møde i januar måned om blandt andet 
forskningsplanlægning.

Jeg: For to og et halvt år siden var hele den danske forskningsverden travlt op-
taget af at beskrive og prioritere forskningsområder som var af særlig betydning; 
det skete på foranledning af Forskningspolitisk Råd ...

Dekanen: Kernefelter ...
Jeg: Ja, og her på fakultetet foregik det på den rigtige måde, nemlig ved at for-

skerne selv definerede deres kernefelter som dekanatet derpå prioriterede og 
sendte videre op i systemet..

Dekanen: Hmm! 
Jeg: Selv var jeg med til at definere feltet ’Editionsfilologi og tekstsociologi’ 

som det daværende dekanat prioriterede som ’spirende kernefelt’.
Dekanen: Ja?
Jeg: Siden har vi ikke hørt noget om den sag. Derfor vil jeg gerne spørge hvor-

dan kernefelterne indgår i det nye dekanats forskningsplanlægning?
Dekanen: Vores nye rektor har udtalt at hans måde at prioritere kernefelter på 

hedder stjerneprogrammer.
Jeg: Vil det sige at kernefelterne ikke spiller nogen rolle i universitetets plan-

lægning? [Undertekst: Har vi allesammen spildt vores tid?]
Dekanen: Du kan søge et stjerneprogram, og det synes jeg bestemt at du skal 

gøre. [Undertekst: Ja, fuldstændig. Bedre held næste gang.]
Jeg (efter en ufrivillig pause): Hvornår indkaldes der igen ansøgninger til stjer-

neprogrammerne?
Dekanen: Jeg ved det ikke rigtigt. Spørg prodekanen for forskning.
Jeg: Det har jeg gjort. Hun vidste det ikke.

Johnny Kondrup

Universitetsavisen har udnævnt et hold af højtkvalificerede 

opponenter til at se skævt på tvivlsomme udspil hvad enten 

de kommer fra politikere og ministre, rektorer og bestyrelse, 

dekaner og direktører eller kolleger og studenter. 

Denne gang udgøres opponenterne af 

Sune Auken,  lektor i nordiske studier og sprogvidenskab

Heine Andersen, professor i sociologi

Johnny Kondrup, lektor i nordiske studier og sprogvidenskab

Kvalitetsindikatorer og bogholdere

aUTORITETSLISTER – I sidste nummer af Universitetsavisen forklarer viden-
skabsminister Helge Sander under overskriften ’Flere penge til de bedste forskere’ 
hvordan basismidler nu skal fordeles på grundlag af kvalitet. Som kvalitetsmål 
tænkes anvendt antallet af publikationer.

At bruge publikationstal som ’kvalitetsmål’ burde ikke støde nogen. Selve be-
tegnelsen følger jo  helt normal new speak-stil: kvantitet er kvalitet, topstyrede 
femårsplaner er udviklingskontrakter, kommercialisering er fri forskning, krig er 
fred, løgn er sandhed og så videre.

Alligevel har man indtryk af at der er lidt slinger i valsen i Videnskabsministere-
riet med hensyn til den korrekte brug af termerne. I hvert fald har Helge Sanders 
direktør i Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Inge Mærkedahl, udtrykt en an-
den opfattelse. På et offentligt møde den 30.10. 2007 sagde hun klart, flere gan-
ge: Publikationstal er »ikke en kvalitetsindikator, men et mål for forskningspro-
duktion.« Det er forvirrende for os forskere. Hvordan skal vi egentlig finde ud af 
hvad kvalitet er? Er tallene et mål på kvalitet eller er de ikke?

Ser man i baggrundspapirerne om budgetmodellen, er der i øvrigt en enkelt 
glose der på påfaldende måde falder uden for new speak-mønstret: ’autoritetsli-
ster’. Betegnelsen dækker over netop de statsautoriserede lister over de tidsskrif-
ter med videre som Sander henviser til, hvor vi fremover skal skrive for at univer-
sitetet kan få penge til løn, husleje osv. ’Autoritetslister’ lyder overhovedet ikke 
som ordentlig new speak. Snarere siger det jo præcist i klart sprog hvad det drejer 
sig om. 

I Nationalencyklopædien finder vi således følgende definition: »autori’tet, (af 
lat. auctoritas ’myndighed’), evne til legitimt at kunne bestemme andres handlin-
ger, opfattelser eller tanker samt den eller det, der besidder denne egenskab. 
Autoritet forbindes som regel med en hierarkisk orden og anerkendes pga. en 
særlig værdighed, hellighed, oprindelse eller pga. sjældne evner, ufejlbarlighed, 
følelsesmæssig identifikation eller legalitet.« 

Er ordvalget en lapsus? Svært at vide, men i hvert fald er nu 500 af landets fø-
rende og mest travle forskere, organiseret i 65 grupper, i færd med at udfærdige 
disse autoritetslister, assisteret af utallige kolleger. Gad vide, hvem der betaler for 
arbejdet?

Karl Marx sagde at antallet af bogholdere stiger kraftigt under kapitalismen; 
men under socialismen vil det stige helt enormt. I forskningspolitikken er det sta-
dium ved at være nået nu.

Heine Andersen

Jeg er bureaukrat,  
ikke matematiker
BaRNDOMSMINDE – Ved gennemlæsningen af diverse udviklings- 
kontrakter på universitetsområdet genkalder jeg mig et kært minde  
fra min barndom. Linjen i disse udviklingskontrakter er at ansatte der  
i forvejen er urimeligt hårdt spændt for og vanemæssigt arbejder over,  
i cirka år 2009 skal være cirka fem procent bedre til det hele uden at få  
ekstra midler tilført. Har nogen nogensinde undersøgt hvordan det står 
med universiteternes mulighed for at opfylde hvad vi – næsten helt frivilligt 
og kun en lille smule under tvang fra ministeriet – lover?
 Mit barndomsminde er fra det nu vist hedengangne blad MAD som var 
enormt god til filmparodier. I begyndelsen af deres gengivelse af STAR 
WARS episode VI, Return of the Jedi, ankommer Darth Vader til dødsstjer-
nen der er under genopbygning, og modtages af en nervøs kommandant. 
Der udspiller sig nu følgende ordveksling – gengivet efter hukommelsen:

VADER: Kejseren er utilfreds med jeres arbejde, det skrider for langsomt 
frem! 
KOMMANDANT: Jamen, Lord Vader, vi arbejder fjorten timer i døgnet! 
VADER: I skal arbejde det dobbelte!! 
KOMMANDANT: Det dobbelte?? Jamen, det kan man ikke. 
VADER: Jeg er sadist, ikke matematiker! 
 

Man får en grusom mistanke: Sidder der en eller anden lille parodi på en 
Sith-fyrste gemt et sted dybt dybt inde i Forskningsministeriet og gnækker 
»Jeg er bureaukrat, ikke matematiker!«?

Sune Auken

Opponenterne
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» Men universitetsledelsen er på dette punkt tavs som  

graven. Og det er ikke rimeligt al den stund at denne  

bygning, dens funktion og betydning, rækker langt ud 

over institutionens egne interesser.«
Synspunkt Fiolbiblioteket

I det sidste nummer af denne avis blev universitetets rektorat refereret for det 
synspunkt at »KU ikke har planer om at foretage nogen form for ændringer i den 
fredede bygning i Fiolstræde.« Men ikke desto mindre skal bygningens afsnit mod 
Frue Plads angiveligt ombygges til administrative funktioner. Den særprægede 
indgang og entré til bogsalens storslåede rum bliver med andre ord udskilt fra re-
sten af bygningsværkets arkitektoniske komposition og lukket af til brug for fæl-
lesadministrationen. 

Med rektoratets henholdende henvisning til fredningen kunne man få den op-
fattelse at KU agter at udnytte dette enestående kulturmonument til en anden an-
vendelse så langt lovgrundlaget giver mulighed herfor. Den fredede nabobyg-
ning, Zoologisk Museum, er et skræmmende eksempel som enhver kan opleve 
ved et besøg.

Men fredningslovens hensigt er ikke den banale blot at sikre mursten og bevare 
den måde de er stablet op på. Intentionen er derimod at denne bevaring sigter til 
at belyse væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling og skabe en bred 
forståelse af kulturen og dens udtryksformer. 

I denne forbindelse tilføjer formålsparagraffen at der til støtte for denne hen-
sigt skal lægges vægt på at der findes en hensigtsmæssig funktion der under hen-
syn til bygningens særlige karakter tjener til dens opretholdelse. Heri ligger na-
turligvis at det optimale vil være at videreføre den funktion som er integreret i 
bygningens arkitektur. Dette synspunkt vil ikke mindst gælde for et bygningsværk 
som Universitetsbiblioteket der gennem sin funktion belyser en kulturbærende 
tradition i samfundsudviklingen.

Tavs som graven
Selvom lovgivningen er knap i sin formålsparagraf, er det uforståeligt at Køben-
havns Universitet som en af landets mest betydningsfulde kulturelt oplysende in-
stitutioner, tilsyneladende ser væk fra indsigter af denne karakter. Universitetet 
burde tværtimod gå foran og vise en dannet tilgang til kulturarven. 

Jeg har tidligere anført at der må være meget stærke og velargumenterede 
grunde til at nedlægge Universitetsbiblioteket i Fiolstræde når man sammenhol-
der Campusplanens flytten rundt på mange tusinde kvadratmeter i forhold til den 
lille detalje som biblioteksflytningen udgør i denne sammenhæng. 

Men universitetsledelsen er på dette punkt tavs som graven. Og det er ikke ri-
meligt al den stund at denne bygning, dens funktion og betydning, rækker langt 
ud over institutionens egne interesser. 

Denne tavshed er den vigtigste årsag til at ledelsen hver gang der bliver frem-
sat synspunkter herom, kan svare at disse bygger på et fejlagtigt grundlag eller 
bygger på misforståelser. 

Det er velkendt at misforståelser opstår når informationer bliver tilbageholdt. 
Dertil kunne man i øvrigt tilføje at det sidste påbud i fredningslovens formålspa-
ragraf er at offentligheden inddrages i videst muligt omfang i frednings- og beva-
ringsarbejdet med det sigte at udvikle en nutidig forståelse af kulturarvens betyd-
ning i almenheden.

Stil flytning i bero
Man kan derfor kun opfordre universitetets ledelse til at fremlægge bedre og fyl-
dige argumenter samt konkrete bygningsplaner for de intentioner man arbejder 
med, før de er realiseret. Man bør drøfte løsninger der bevarer Universitetsbiblio-
teket i Fiolstræde som det enestående og velfungerende kulturmonument det er. 

At det skulle være dyrere at flytte administrative eller andre funktioner til Bota-
nisk Laboratorium ud fra denne hensigt, er vanskeligt at forstå. Bøgernes nærhed 
til undervisningsstedet synes ikke at være et holdbart argument. Og måske kunne 
en debat herom i givet fald åbne for konstruktive bidrag for en løsning. 

Jeg skal derfor endnu engang opfordre ledelsen på Københavns Universitet til 
at åbne en debat om denne sag, og samtidig foreslå at flytningen af biblioteket 
stilles i bero indtil både universitetsansatte såvel som de ’eksterne interesser’ har 
fået et sagligt grundlag for at fremføre deres synspunkter.

Af Gregers Algreen-Ussing,   

professor, arkitekt M.A.A

Universitetsbibliotekets fredning
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Videnskabet

FOLKESUNDHED OG SOCIaL SKÆvHED

Af Bjørn Holstein

Det er ingen nyhed at der er social ulighed i 
sundhed. Der findes masser af dokumentation 
herom fra de sidste hundrede år, fra Danmark 
og mange andre lande. Hovedbudskabet er at 
dødeligheden og sygeligheden stiger med fal-
dende indkomst, uddannelse og erhvervsmæs-
sig placering. Et eksempel fra Danmark er den 
forventede restlevetid for 30-årige. Der er me-
get stor forskel mellem højt- og lavtuddannede, 
omkring 8 år for mænd og omkring 5 år for 
kvinder. Og ikke nok med at de lavtuddannede 
dør tidligst, de må også døje med dårligt hel-
bred i mange flere af deres leveår. 

Equalization In youth
I de sidste par årtier er der kommet opmuntren-
de budskaber fra nye undersøgelser i Finland, 
Holland, Skotland og Sverige om at social ulig-
hed i sundhed blandt børn og unge er på retur. 
Der er en forestilling om at i det postmoderne 
velfærdssamfund er sundhedstilstanden blandt 
børn og unge ikke længere afhængig af det tra-
ditionelle samfunds inddelinger i sociale grup-
per ud fra uddannelse, erhverv og indkomst. En 
af hovedteserne er at unge menneskers mulig-
heder i det postmoderne samfund formes mere 
af sociale netværk end af traditionelle inddelin-
ger i høje og lave socialgrupper. Denne position 
har fået navnet ‘equalization in youth’.

Ud fra et velfærdssynspunkt og ud fra et fol-
kesundhedssynspunkt er det et glædeligt bud-
skab fordi det antyder at velfærdssamfundet 

kan få bugt med urimelige uligheder i børn og 
unge menneskers livsmuligheder på dette om-
råde. Men holder hypotesen?

Holder hypotesen?
Nitten børnesundhedsforskere fra Københavns 
Universitet, Statens Institut for Folkesundhed, 
og Danmarks Pædagogiske Universitet satte sig 
for at undersøge om man også kan observere 
‘equalization in youth’ i Danmark. Forskergrup-
pen var under ledelse af statistikeren Mette 
Madsen, tidligere Statens Institut for Folke-
sundhed, nu institutleder ved Københavns Uni-
versitets Institut for Folkesundhedsvidenskab. 

Forskergruppen har rådighed over en lang 
række store grundige databaser om børn og un-
ges sundhed, fx data fra registre, fra skadestu-
er, skolelæger, sygehusindlæggelser, surveyun-
dersøgelser med selvrapporterede data fra for-
ældre og børn. Det betyder at vi har kunnet stu-
dere omfanget af social ulighed i mange facet-
ter af børn og unges sundhed, fx fødselsvægt, 
medfødte misdannelser, ulykker, langvarige 
sygdomme, overvægt, symptombelastning, triv-
sel og sundhedsadfærd såsom spise-, motions-, 
ryge- og drikkevaner. Med disse data har vi så 
at sige kunnet tegne et atlas over social ulighed 
i sundhed blandt børn og unge. 

Ingen tegn på Equalization In youth i 
Danmark
Da gruppen for nyligt fremlagde sit vidnesbyrd 
var konklusionen klar: Der er fortsat betydelig 
social ulighed i sundhed blandt børn og unge. 
Der er ingen tydelige tegn til equalization in 
youth. 

Nogle forskere mener at det postmoderne 
samfund har medført større social lighed 
da børn og unges muligheder bliver formet 
mere af sociale netværk end af de traditio-
nelle inddelinger i socialgrupper. Undersø-
gelser fra Danmark viser dog at der stadig 
er en udpræget social ulighed i sundhed 
blandt børn og unge 

Social ulighed  
i sundhed  
blandt børn  
og unge

det humanistiske fakultet
københavns universitet

INSTITUTDAG PÅ MEF

Lighed i et multikulturelt samfund:
Hvad er det og kan det lade sig gøre?

Onsdag den 27/2, KUA, lokale 27.0.17

10.15-10.30 Velkomst v. institutleder Jan Riis Flor, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (MEF)

10.30-11.05  Nils Holtug, Center for Studier af Lighed og Multikulturalisme & MEF
Om lighed som ideal i et multikulturelt samfund

11.05-11.40  Ib Bondebjerg, Film- & Medievidenskab, MEF
Dokumentarismen og det multikulturelle Danmark

11.40-12.15  Tina Kallehave, Pædagogik, MEF
Mangfoldighed uden mangfoldighedsledelse?

13.15-13.50  Christian Kock, Retorik, MEF
Indvandrerdebatten der snublede i starten

13.50-14.25  Sune Lægaard, Center for Studier af Lighed og Multikulturalisme & MEF
Multikulturel lighed og Muhammedtegningerne

14.35-15.10  Jørgen Bæk Simonsen, Carsten Niebuhr Afdelingen, ToRS
Lighed i et multikulturelt samfund

15.10-15.45  Bolette Moldenhawer, Pædagogik, MEF
Integration og differentiering – en komparativ analyse af inklusion af alle i ungdomsuddan-
nelserne i Skåne og Københavnsområdet

Alle er velkomne – se mere på mef.ku.dk
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Skriv til videnskabet
Videnskabet er stedet hvor både studerende, forskere og andre har mulighed for 

at komme ud af skabet med deres viden til gavn for Universitetsavisens læsere.

Bidrag til Videnskabet har form af en kronik og fylder maks. 10.000 enheder med 

mellemrum. Manuskript sendes til uni-avis@adm.ku.dk.

Børn og unge hvis forældre er lavtuddanne-
de, har betydelig forhøjet risiko for at blive født 
for tidligt, for at blive født med medfødte mis-
dannelser, for at dø i første leveår, for at kom-
me til skade, for at have helbredsproblemer der 
medfører betydelig funktionsbegrænsning, for 
at have mange symptomer, for at mistrives, og 
for at være overvægtige. Ulighederne ses også i 
livsstilen: Unge hvis forældre er lavtuddannede 
har en betydeligt forhøjet risiko for at være fy-
sisk inaktive, for at spise alt for lidt frugt og 
grønt, for at blive rygere, og for at bruge læge-
midler hvis de har hovedpine. 

De omtalte sociale uligheder kan være bety-
delige, ofte med en dobbelt så høj forekomst af 
sundhedsproblemer blandt børn og unge fra 
hjem med lavt uddannede forældre sammenlig-
net med børn og unge fra hjem med højt ud-
dannede forældre. Og de sociale uligheder viser 
sig uanset om man inddeler børnene efter for-
ældres uddannelse eller forældres erhvervsbe-
stemte socialgruppe. 

Men der er også undtagelser og variationer: I 
nogle tilfælde findes de sociale uligheder kun 
hos det ene køn, eller kun i visse aldersgrupper. 

Desuden er der sundhedsproblemer helt uden 
social slagside, fx forekomsten af astma og et 
heftigt alkoholforbrug. 

Hvad er forklaringen?
Dokumentationen for social ulighed i sundhed 
er omfattende, men det er svært at forklare 
hvordan den opstår. Adgangen til ressourcer og 
sundhedsfremmende aktiviteter er alt i alt lette-
re for børn og unge fra ressourcestærke hjem. 
Men forklaringer af denne type kan let blive så 
almene at de ikke giver megen ny indsigt. Me-
get tyder på at der er specifikke forklaringer for 
de forskellige sundhedsproblemer. 
 De sociale forskelle i fødselsvægt kan delvis 
forklares ved en stigende andel af rygere blandt 
gravide med faldende uddannelse. De sociale 
forskelle i risikoadfærd kan måske i nogen grad 
modificeres af det der sker i skolen, og sociale 
forskelle i symptombelastning kan forklares ved 
at børn og unge fra lavere socialgrupper har 
større forekomst af problemer med elev-skole-
hjem relationerne. 
 Blandt de store børn og unge kan forklarin-
gen være at unge fra velsituerede hjem har flere 

kompetencer og oplevelsen af at kontrollere de-
res eget liv. 

De samfundsmæssige perspektiver
Mange professionelle og politikere opfatter so-
cial ulighed i sundhed som uacceptabelt blandt 
andet fordi det er i modstrid med samfundets 
humanistiske idealer og velfærdsstatens indsats 
for at skabe et retfærdigt samfund. Derfor har 
det også været et mål i skiftende regeringers 
folkesundhedsprogrammer i de sidste par årtier 
at reducere social ulighed i sundhed. En reduk-
tion af social ulighed i sundhed kan være et af 
de mest effektive skridt til en generel forbed-
ring af folkesundheden. 

Det er ingen nem opgave at reducere social 
ulighed i sundhed blandt børn og unge blandt 
andet fordi de mekanismer der skaber den er så 
utydelige. Der er dog flere undersøgelser der 
antyder veje at gå: Forebyggende og sundheds-
fremmende ordninger for børn og unge har ofte 
god effekt på børn og unge fra hjem med lavt-
uddannede og socialt lavt placerede forældre. 
Der er antydninger af at velfungerende skoler 
kan være med til at mindske social ulighed i 

sundhed, fx ved at give gode muligheder for fy-
sisk udfoldelse, gode muligheder for at spise 
sundt, gode muligheder for at skabe et støtten-
de og positivt miljø for alle eleverne, uanset de-
res sociale baggrund. Rigtigt grebet an kan hele 
fritidssektoren give tilbud til alle børn og unge 
som kan reducere social ulighed i helbred. 

Mange forskere fra Københavns Universitet 
er dybt involverede i projekter som giver indsigt 
i baggrunden for den omtalte sociale ulighed, 
en indsigt som giver muligheder for at skabe 
den omtalte equalization in youth. Nordea Dan-
mark fonden har netop givet en bevilling på 15 
millioner kroner til Forskningsgruppen for Børn 
og Unges Sundhed ved Københavns Universitet  
til en styrkelse af forskningen om disse emner.

Den tilgrundliggende forskning er publiceret i en 
række internationale tidsskriftartikler og danske 
forskningsrapporter. En sammenfatning af forsk-
ningen er publiceret i bogen: Johansen A, Holstein 
BE, Nybo Andersen A-M, red. Social ulighed i 
sundhed blandt børn og unge. København: Sta-
tens Institut for Folkesundhed, december 2007.

Bjørn Holstein er professor i medicinsk  

sociologi på Institut for Folkesundheds- 

videnskab, KU

Social ulighed  
i sundhed  
blandt børn  
og unge

» Børn og unge hvis forældre er lavtuddannede, har betydelig forhøjet risiko for at blive født for 
tidligt, for at blive født med medfødte misdannelser, for at dø i første leveår, for at komme til 
skade, for at have helbredsproblemer der medfører betydelig funktionsbegrænsning, for at 
have mange symptomer, for at mistrives, og for at være overvægtige.«

FOTO: SCANPIX
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Uni-spotting

Det er økonomien, smarte!
Kom ikke og sig at Universitetsavisens moderedaktion ikke beskæftiger sig med de vigtige an-

liggender i samfundet. I denne uge er vi således taget ind på Økonomisk Institut for at finde 

ud af på hvilken måde nedgangen på de  

globale aktiemarkeder afspejles i moden  

blandt de studerende

ØKONOMISK MODE

Af Mathias Holm Pedersen

Man kan snart ikke åbne en avis eller tænde for sit tv uden at få 
blæst hovedet fuld af hvor dårligt det går med økonomien. Og 
ser man på det slaskede jakkesæt der hang hen over skuldrene 
på Finansminister Lars Løkke da han i sidste uge fremlagde rege-
ringens bud på en finanslov, ja så tegner det ærligt talt også no-
get sort for fremtiden.

Jakkesæt og slips
Men en dag skal der findes en ny nøglebærer til de offentlige 
skattekamre, og den person skal med høj sandsynlighed findes 
blandt de økonomistuderende på Københavns Universitet. Så 
det store spørgsmål er om man også her kan spore en signifikant 
recession i stil-kurven? Og hvad mener de unge tal-studerende 
egentlig om de jakkesæt og slips som de ifølge fordommen alle 
sammen er iført til forelæsningerne? Moderedaktionen er taget 
til Økonomisk Institut for at finde svarene og, forhåbentligt, red-
de økonomien.

Sune Pedersen, �. semester

Hvad har du på?

Den hvide skindjakke er fra J. Lindeberg. Den grønne vest er 

fra American Apparel, og skjorten er af mærket Danielle Al-

lesandrini. Jeans er af mærket Earnest Sewn, tasken fra KBH K 

og skoene klassiske All Stars. Slipset er købt i Urban Outfitters.

Hvad er stilen på Økonomi?

Den er forholdsvis uspektakulær, især for drengenes vedkom-

mende. Pigerne gør mere ud af sig selv.

Kunne du finde på at tage et jakkesæt på til undervisning?

Kun hvis jeg fik et arbejde der krævede det.

Maja Jakobsen, 7. semester

Hvad har du på?

Den strikkede hue er købt i en genbrugsbutik, og halstørklæ-

det har en veninde strikket. Støvlerne er fra en genbrug i Lon-

don, og frakken er købt i en lille butik i København. Tasken er 

fra Top Shop og de sorte jeans er fra Mango. Vanterne er fra 

Island.

Hvad er stilen på Økonomi?

Stilen er meget stille og rolig. Folk går i præcist det de har lyst 

til.

vil den økonomiske krise påvirke moden på økonomistudiet?

Nej, det tror jeg ikke sker. Det skal du ikke regne med.

andreas Buckwald, 1. semester

Hvad har du på?

Halstørklædet er fra Ralph Lauren, og den sorte frakke er fra 

Dico. Strikketrøjen er af mærket Pringle, og de mørkeblå jeans 

er fra Lee. De hvide sneakers er fra Paul Smith.

Hvad er stilen på Økonomi?

Den er ekstremt blandet. Der er folk med skjorte og slips og 

folk med hip-hop tøj. Så det er meget forskelligt.

Kunne du finde på at tage et jakkesæt på til undervisning?

Kun hvis jeg havde et job der krævede det. Ellers ikke.
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Lær om havdyrene i Øresund
Øresundsakvariet arrangerer spændende aktiviteter  

for voksne og børn i skolernes vinterferie.  

Læs mere på side �

Kattens gode tilbud
På LIFE tilbyder forskere både gratis kastrering og  

sundhedsundersøgelse af katte.

Læs mere på side �.2SEKTION

Antropolog Steffen  
Jöhncke har i mange år 
forsket i behandling af 
stofbrugere. Nu har han 
forsvaret sin ph.d.-af-
handling hvor han blandt 
andet redegør for konflik-
ten mellem den politiske 
og kulturelle opfattelse af 
misbrugsbehandling og 
den professionelle faglige 
viden på området   

ANTROPOLOGI

Af Ann Steendahl Søndergaard

Hvad handler din ph.d.-afhand-
ling om?

»Jeg undersøger både hvor-
dan det er som antropolog at 
forske i et praktisk felt som 
misbrugsbehandling, og hvor-
for misbrugsbehandling er 
skruet sammen som det er. 
Hvad er det for nogle forestil-
linger om misbrug og behand-
ling der findes, og hvordan 
præger de den måde man 
handler på?«

»Der er ofte en forestilling 
om at behandling er spild af 

Hvad er problemet med den po-
litiske og kulturelle idé om be-
handling?

»Grundlæggende tror jeg at 
den politiske og kulturelle idé 
om behandling er med til at 
fastholde stofmisbrug som et 
individuelt og psykisk pro-
blem. Det bliver i højere grad 
et spørgsmål om at den enkel-
te skal tage sig sammen og 
komme ud af misbruget, og 
det er i mindre grad et socialt 
problem. Der er nogle forestil-
linger om at misbrug i princip-
pet kan ramme alle, men det 
er helt forkert. Man kan fak-
tisk påvise at der er en klar so-
cial skævhed i hvem der bliver 
misbrugere. Dårlig opvækst og 
social belastning medvirker til 
at man har en større sandsyn-
lighed for at blive afhængig af 
stoffer. Men behandlingen 
trækker i den anden retning og 
giver udtryk for at det er et in-
dividuelt problem. Vi er holdt 
op med at betragte det som et 
samfundsproblem, og det re-
sulterer i at vi fastholder en 
bestemt behandling af proble-
met, også selvom at det ikke 
virker. Det fritager samfundet 

for en central del af ansvaret 
for hvordan folk har det.« 

Hvorfor vil man ikke behandle 
problemet på en anden måde?

»Jeg tror simpelthen at den 
nuværende behandling føles 
som en passende kulturel og 
politisk løsning på problemet. 
Vi skal bare have nogen til at 
udføre en behandling, og så er 
det problem løst. Så behøver 
vi ikke tage stilling til om det 
virker, og hvorfor nogle men-
nesker lever under forhold der 
gør at stoffer bliver løsningen 
på deres problemer. Mit argu-
ment er derfor også at løsnin-
ger og behandling skaber pro-
blemer. Vi vedtager at noget er 
løsningen, og så får vi proble-
met til at passe til den løsning 
vi har opfundet. Vi laver en in-
stitution først, og så fylder vi 
den med indhold. Det medfø-
rer at det i meget højere grad 
handler om at opretholde ide-
en om behandling, og at det 
ikke er så vigtigt om den er en 
succes eller en fiasko.«

Hvad håber du at opnå med din 
forskning?

»Jeg vil først og fremmest ger-
ne bidrage til at skabe noget 
debat om behandling. Løsnin-
gen på behandlingsproblemet 
er ikke nødvendigvis at vi skal 
holde op med at behandle fra i 
morgen. Vores system er nu 
engang kørt i stilling til at gøre 
tingene på en bestemt måde. 
Men jeg er bekymret for ten-
densen til individualisering. Vi 
skal prøve at motivere folk til 
at se på al den forskning der 
faktisk er lavet om behandling, 
og se på hvorfor vi bliver ved 
med at have nogle bestemte 
forventninger til behandling 
når vi kan se at det er noget 
andet behandlingen gør. Hvis 
metadonbehandlingen hjælper 
nogen mennesker til at leve et 
bedre liv hvorfor er det så ikke 
godt? Metadonbehandling bli-
ver miskrediteret fordi vi har 
nogle urealistiske forestillin-

tid og penge da der er ligeså 
mange misbrugere i dag som 
der altid har været. Alligevel 
kan vi ikke forestille os nogen 
anden løsning end endnu me-
re behandling. Alle har en me-
ning om misbrugsbehandling, 
så det er et felt hvor professio-
nel faglig viden har svært ved 
at trænge igennem de politiske 
og kulturelle overbevisninger. 
Metadonbehandling er ofte 
blevet betragtet som en ret 
dårlig form for behandling 
selvom det er en af de få be-
handlingsformer som rent fak-
tisk hjælper folk. Omvendt har 
mere konsekvent behandling 
hvor man fx sender folk væk 
på behandlingshjem i en læn-
gere periode, en høj status på 
trods af at erfaringer har vist 
at det stort set ikke hjælper. 
Erfaringer viser at det i praksis 
er bedre med frivillighed og et 
tillidsfuldt forhold til behand-
leren. Der er dermed et mis-
forhold mellem den faglige vi-
den og den politiske, folkelige 
og kulturelle overbevisning. 
Det er især dette dilemma der 
har været drivkraften bag min 
afhandling.« 

ger om hvad rigtig behandling 
bør gøre nemlig at gøre bruge-
re stoffri. Det forhindrer os i at 
være mere pragmatiske i for-
hold til at se på hvad man rent 
faktisk kan gøre for at hjælpe 
stofbrugere. De radikale løs-
ninger er attraktive fordi de er 
enkle. De har en folkelig ap-
pel, og det forhindrer os i at 
forstå kompleksiteten af pro-
blemerne, og at der måske er 
andre måder at løse dem på. 
Jeg vil gerne åbne en debat om 
de urealistiske forventninger 
vi har til hvad behandling er 
og få fokus flyttet over på at 
stofmisbrug er et kompliceret 
socialt problem.«

Antropolog Steffen Jöhncke har netop forsvaret 

sin ph.d.-afhandling ”Treatment Trouble. On the 

Politics of Methadone and Anthropology” på KU. 

Afhandlingen udgives senere på året af forlaget 

Berghahn i Oxford.

Kunsten at behandle en stofbruger
FOTO: POLFOTO

HOTELLET – Steffen Jöhncke 

håber med sin ph.d.afhandling 

at skabe debat om behandlin-

gen af stofmisbrugere. Her er 

det et lille turisthotel på Vester-

bro som bliver drevet af narko-

maner og nyligt stoffri.
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Det sker 15.-20. februar  20. februar  21. februar

Boliger

Boliger udlejes

Amager 
Periode: 1/3-08 – 1/3-10 evt. for-

længelse.  

Størrelse: Lejlighed, 1 vær., 38 

kvm.  

Udstyr: Køkken, bad, delvist 

møbleret, kælderrum, adgang 

til lille fælles gårdhave.  

Husleje: 3.700 kr. pr. md. ekskl. 

forbrug.  

Depositum: 7.400 kr.  

Kontakt: Herluf Knudsen,  

tlf.: 2845 6546. 

Frederiksberg
Periode: Fra 1/3-08.

Størrelse: Lejlighed, 54 kvm.

Husleje: 7.000 kr. inkl. bred-

bånd, kabel tv, varme, el.

Lejer: Gæsteforsker el.lign., ik-

ke-ryger, ingen dyr.

Kontakt: E-mail: dor@life.ku.dk, 

tlf.: 6084 8586.

København
Period: From 15/7, for 1 year.

Size: Apartment, 130 sqm.

Equipment: Fully equipped incl. 

washing machine, microwave 

owen, cable TV, internet. 

Tenant: Non-smoker, no pets.

Rent: 11.000 kr. per month excl. 

heat, electricity, gas, TV, inter-

net.

Deposit: 30.000 kr.

Contact: E-mail:  

M.Laubjerg@pubhealth.ku.dk, 

tel: 3532 7967.

København
Periode: Fra 1/5-08 i 1-2 år.

Størrelse: 3 vær., 75 kvm, 

Udstyr: Evt. delvist møbleret, 

vaskemaskine, opvaskemaskine, 

gårdhave.  

Husleje: 9.000 kr. inkl. varme. 

kontakt: Sunna, e-mail:  

ssssunna@gmail.com.

København
Periode: Fra 1/3-08 min. 11 md.

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær.

Lejer: Kvindelig forsker, ikke-ry-

ger, uden kæledyr.

Kontakt: Lavinia, e-mail:  

lavinia@chem.au.dk.

Havdyrene i Øresund – lær og rør 

ØRESUNDSAKVARIET – I 

vinterferien på Øre-

sundsakvariet er der arran-

geret en række spændende 

aktiviteter for både børn og 

voksne. I forundringsrum-

met er hver anden time 

‘Havdyrene i Øresund – lær 

og rør’ hvor du bl.a. får lej-

lighed til at røre ved de hav-

dyr som du normalt ikke får 

lov til røre i udstillingens rø-

rebassiner. På særligt ud-

valgte tidspunkter er der spændende foredrag om sælerne i vore farvande samt efterfølgende 

opskæring eller dissektion af nyligt døde sæler fra Øresundskysten. Udover dette vil der være 

fodring af dyrene i akvariet 3 gange hver dag ugen igennem. Kom endvidere og oplev årets nye 

fiskebørn. I forbindelse med de netop overståede Galathea3 og Galathea Danmark ekspeditio-

ner er der i indgangspartiet på Øresundsakvariet opstillet en mindre udstilling om emnet. Du 

kan bl.a. forsøge dig som Galatheaforsker i computerspillet ‘Monsteret fra dybet’. 

Øresundsakvariet ligger ved Nordhavnen, Strandpromenaden 5, Helsingør. Åbningstider i uge 7 

og 8: Alle dage fra kl. 10-17. 

Blog om din specialeskrivning 

NETVÆRK – På Akademisk Skrivecenters blog for specialeskrivere – Specialebloggen – kan du 

blogge om din specialeskrivning med andre specialeskrivere, danne skrivegrupper, netværke og 

udveksle gode råd. Blog om eksempelvis: din skriveproces, metoder og teori, struktur, litteratur-

søgning o.l., dagligdags refleksioner over livet som specialeskriver, arrangementer og aktiviteter 

for specialeskrivere. Signe Skov, blogadministrator og skrivekonsulent på Akademisk Skrivecen-

ter, og Jesper Mørch, informationsspecialist på Københavns Universitetsbibliotek, bidrager også 

til bloggen med gode råd om specialeskrivning og litteratursøgning. 

Læs eller blog med på http://www.specialebloggen.hum.ku.dk el. via http://akademiskskrivecen-

ter.hum.ku.dk/specialebloggen.

Sommereksamen på HUM

TILMELDING – Du kan tilmelde dig sommereksamen 2008 på HUM via nettet – www.punkt.ku.

dk – el. ved det pågældende institut. Tilmeldingsperioden over internettet er 10/3-08 – 25/3-08. 

Hvis du vil foretage din tilmelding via en papirblanket, skal du henvende dig på dit fag. Tilmel-

dingen vil finde sted i uge 11 – nærmere oplysning om tidspunkt og sted kan du få oplyst på fa-

get.

EXAM – For the international students – check the internet www.hum.ku.dk/english/studies/ to 

see how to sign up for an exam at the Faculty of Humanities, or contact your student counsellor 

at your department in week 11 – 12  (10th March – 25th March).

Nivå 
Periode: Fra 15/3 el. 1/4-08 

maks. 2 år.

Størrelse: Hus, 80 kvm, 2 etager.

Udstyr: Fuldt møbleret, inter-

net.

Lejer: Ikke-ryger.

Husleje: 6.800 kr. pr. md., 2.100 

kr. i el, vand, varme, internet.

Depositum: 18.000 kr.

Kontakt: E-mail: ulla.behrend@

mail.dk, tlf.: 4918 1399 el. tlf.: 

2084 8698.

Østerbro
Periode: Fra medio februar, 7 

mdr.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær. 

Husleje: 4.550 kr. pr. md. eksl. 

vand, varme.

Depositum: 3 mdrs leje. 

Kontakt: E-mail:  

majbritttp@yahoo.dk.

Boliger søges

København
Periode: Fra 1/3-08.

Størrelse: Villa el. lejlighed m. 

adgang til have.

Lejer: Hollandsk prof., ikke-ry-

ger, søn på 5 år.

Kontakt: E-mail:  

cgrimmelikhuijzen@bi.ku.dk, 

tlf.: 3532 1227.

København
Periode: 2/4- 2/7-08.

Størrelse: Lejlighed/vær. m. køk-

ken, bad.

Udstyr: Møbleret.

Lejer: Spansk ph.d.-studerende.

Kontakt: Birgitta Kegel, tlf.: 

3532 0195, e-mail: bik@kiku.dk, 

Jette Selback/Tine Funch, tlf.: 

3532 0111, e-mail:  

tine@kemi.ku.dk.

New theoretical approaches to 
European Integration 
FOREDRAG – Ved lektor Susanna Boras. Bliv 

klædt på til EU 4

Tid: 20/2 kl. 12.15-14.00

Sted: CSS, Institut for Statskundskab, Øster Fari-

magsgade 5  

Arr.: Institut for Statskundskab, www.polsci.ku.dk

Emnesøgning på Københavns 
Universitetsbibliotek
KURSUS – Fortrinsvis for humanistiske, samfunds-

faglige og teologiske studerende

Tid: 20/2 kl. 10.15–13.00

Sted: KUB Syd, Njalsgade 80, kursuscenteret, lok. 

8.1.128a

Tilmeldingsfrist: 17/2, til kursus@kb.dk

Arr.: KUBIS

Multikulturalisme og  
kulturrelativisme
DEBAT – Mellem journalist Kåre Bluitgen og 

forfatter, ph.d. Sune Lægaard 

Tid: 21/2 kl. 20

Sted: Vartov, Farvergade 27 opg. H 

Pris: 25 kr., gratis for medlemmer

Arr.: Studenterkredsen,  

www.studenterkredsen.dk/ramme20.html

How to use Copenhagen 
University Library
COURSE – Introduction to the University  

Library North (Science and Health Sciences). 

The course is free of charge

Tid: 21/2 kl. 13.00–14.30

Sted: University Library North (KUB Nord), 

Nørre Allé 49  

Tilmeldingsfrist: 14/2, to kursus@kb.dk

Arr.: KUBIS 

We are going to ship them 
away
AFSKEDSFORELÆSNINGER – Ved prof. Dan 

Funck Jensen og prof. Henrik Vibe Scheller 

Tid: 15/2 kl. 15.30

Sted: LIFE, Thorvaldsensvej 40, lok. 3.13

Arr.: LIFE

Braids in European middlea-
ge and renæssance
FOREDRAG – Ved Joy Boutrup

Tid: 18/2 kl. 14

Sted: Saxo-instituttet, KUA, lok. 16.2.7

Arr.: The Danish National Research Foundati-

on’s Centre for Textile Research

Rollespil: Fra drengeværelse 
til Executive Boardroom 
FOREDRAG – Ved cand. mag. i historie Steffen 

Harpsøe 

Tid: 19/2 kl. 19 

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, Is-

lands Brygge 

Arr.: Studentermenigheden

Ateisme
STUDIEKREDS – Kredsen ledes af studenter-

præsterne Stefan Lamhauge Hansen og Nicolai 

Halvorsen

Tid: 20/2 kl. 15 

Sted: St. Kannikestræde 8, 1. sal, Studenterlo-

kalet

Arr.: Studentermenigheden Indre By,  

www.indreby.org
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Stillinger

VIP-stillinger

Biovidenskab

Assistant Professor in 
Project Management and 
Strategy
The associate prof.’s duties will 

primarily include research, in-

cluding obligations with regard 

to publication/scientific commu-

nication and research-based 

teaching with associated exami-

nation obligations within pro-

ject management and strategy. 

This may include performance 

of research management, edu-

cational guidance and supervisi-

on of assistant professors and 

professional assessment work. 

The applicant is also expected 

to take active part in the de-

velopment of the Institute’s in-

ternational project portfolio.

Full announcement: Applicati-

ons can not be based on this ex-

tract. See www.life.ku.dk/job.

Application deadline: 25/2-08.

Assistant/Associate  
Professor in Applied  
Microeconomics
The associate/assisting prof.’s 

duties will include research and 

research-based teaching in mi-

croeconomics.

Full announcement: Applicati-

ons can not be based on this ex-

tract. See www.life.ku.dk/job.

Application deadline: 7/3-08.

Farma

Four PhD fellowships
Four PhD fellowships will be 

available from 1/2-08. 1. Toxico-

logy and environmental chemi-

stry: Synergistic toxicological 

and endocrine disrupting ef-

fects in organisms due to multi-

ple exposure of pharmaceuticals 

and persistant organic pollu-

tants in the environment. 2. 

Neuropharmacology: Pharma-

cological characterization of 

the kainate receptor, iGluR7. 3. 

Pharmacy practice: Optimizati-

on of pharmaceutical practice 

in relation to ethnic minority 

groups. 4. Natural products/

pharmacognosy: Rose hips from 

Rosa canina for treatment of 

pain in osteoarthritis patients. 

Full announcement: Applicati-

ons can not be based on this ex-

tract. See www.farma.ku.dk/stil-

linger. 

Application deadline: 22/2-08 at 

12 noon. 

Humaniora

Adjunktur i Dansk talesprog
På Nordisk Forskningsinstitut, 

Afdeling for Dialektforskning, 

er en stilling som adjunkt i 

Dansk talesprog ledig til besæt-

telse 1/6-08 el. snarest derefter. 

Adjunkturet er en videreuddan-

nelsesstilling hvor hovedopga-

verne er forskning, herunder 

forpligtelse til publicering/vi-

denskabelig formidling og 

forskningsbaseret undervisning 

med tilhørende eksamensfor-

pligtelser inden for dansk tale-

sprog.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 3/3-08, kl. 12.

Adjunktur i Navneforskning
På Nordisk Forskningsinstitut, 

Afdeling for Navneforskning, er 

en stilling som adjunkt ledig til 

besættelse 1/6-08 el. snarest 

derefter. Adjunkturet er en vi-

dereuddannelsesstilling hvor 

hovedopgaverne er forskning, 

herunder forpligtelse til publi-

cering/videnskabelig formidling 

og forskningsbaseret undervis-

ning med tilhørende eksamens-

forpligtelser inden for dansk 

og/eller nordisk sted- og per-

sonnavneforskning. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 3/3-08, kl. 12.

Adjunktur i Nordisk middel-
alderfilologi
På Nordisk Forskningsinstitut, 

Den Arnamagnæanske Samling, 

er en stilling som adjunkt ledig 

til besættelse pr. 1/6-08 el. sna-

rest derefter. Adjunkturet er en 

videreuddannelsesstilling hvor 

hovedopgaverne er forskning, 

herunder forpligtelse til publi-

cering/videnskabelig formidling 

og forskningsbaseret undervis-

ning med tilhørende eksamens-

forpligtelser inden for nordisk 

middelalderfilologi (østnordisk 

og/eller vestnordisk). 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 3/3-08, kl. 12.

Adjunktur i norsk sprog og 
litteratur 
Ved Institut for Nordiske Studi-

er og Sprogvidenskab er et ad-

junktur i norsk sprog og littera-

tur ledigt til besættelse pr. 1/8-

08 el. snarest derefter. Stillin-

gen omfatter forskning, under-

visning og vejledning på BA- og 

kandidatniveau samt admini-

strative opgaver. Den der an-

sættes, skal kunne deltage i 

samtlige instituttets hovedakti-

viteter, herunder eksamination. 

Der er bestræbelser på institut-

tet for etablering af nordiske 

studier som tværfagligt forsk-

ningsområde. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 10/3-08, kl. 12.

To lektorater i dansk  
litteratur
Ved Institut for Nordiske Studi-

er og Sprogvidenskab er to lek-

torater i dansk litteratur ledige 

til besættelse pr. 1/8-08 el. sna-

rest derefter. Stillingerne er 

knyttet til faget dansk som ud-

bydes på bachelor-, kandidat- 

og ph.d.-niveau. Den der ansæt-

tes, skal kunne varetage forsk-

ning samt undervisning og vej-

ledning i de litterære fag på al-

le uddannelsesniveauer. Den 

pågældende skal endvidere del-

tage i administration og udvik-

ling inden for faget.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 10/3-08, kl. 12.

Adjunktur i kommunikation
Ved Institut for Nordiske Studi-

er og Sprogvidenskab er et ad-

junktur i kommunikation ledigt 

til besættelse pr. 1/8-08 el. sna-

rest derefter. Stillingen er som 

udgangspunkt knyttet til faget 

dansk som udbydes på bache-

lor-, kandidat- og ph.d.-niveau. 

Den der ansættes, skal varetage 

forskning samt undervisning og 

vejledning på bachelor- og kan-

didatniveau inden for fagområ-

det.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 10/3-08, kl. 12.

Adjunkt i psykolingvistik  
indenfor audiologopædi
Ved Institut for Nordiske Studi-

er og Sprogvidenskab er et ad-

junktur i psykolingvistik inden-

for audiologopædi ledigt til be-

sættelse pr. 1/8-08 el. snarest 

derefter. Adjunkturet opslås i 

psykolingvistik med særligt 

henblik på audiologopædi. An-

søgere skal kunne dokumentere 

særlige kvalifikationer inden 

for dette område. Ansøgere vil 

blive foretrukket hvis de tillige 

kan dokumentere kvalifikatio-

ner i sprogvidenskab med sær-

ligt henblik på dansk samt it og 

kognition.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 10/3-08, kl. 12.

Adjunkt indenfor  
audiologopædi
Ved Institut for Nordiske Studi-

er og Sprogvidenskab er et ad-

junktur indenfor audiologopæ-

di ledigt til besættelse pr. 1/8-08 

el. snarest derefter. Adjunkturet 

opslås indenfor anvendt sprog-

videnskab med særligt henblik 

på audiologi. Ansøgere skal 

kunne dokumentere særlige 

kvalifikationer inden for dette 

område. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 10/3-08, kl. 12.

Lektorat med særligt hen-
blik på skriftsproglige fær-
digheder og vanskeligheder 
indenfor audiologopædi
Ved Institut for Nordiske Studi-

er og Sprogvidenskab er et lek-

torat med særligt henblik på 

skriftsproglige færdigheder og 

vanskeligheder indenfor audio-

logopædi ledigt til besættelse 

pr. 1/8-08 el. snarest derefter. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 10/3-08, kl. 12.

Lektorat i sprogpsykologi
Ved Institut for Nordiske Studi-

er og Sprogvidenskab er et lek-

torat i sprogpsykologi ledigt til 

besættelse pr. 1/8-08 el. snarest 

derefter. Ansøgere må kunne 

dokumentere forskningsmæssi-

ge kvalifikationer inden for 

sprogpsykologi og/el. professio-

nel interaktion. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 10/3-08, kl. 12.

Lektorat i retorik
Et lektorat i retorik er ledigt til 

besættelse 1/8-08 el. snarest 

derefter. Stillingen omfatter 

forskning, undervisning, for-

midling, vejledning på alle ni-

veauer fra BA- til ph.d.-stude-

rende, supervision af adjunkter, 

eksternt samarbejde, udarbej-

delse af ansøgninger og admi-

nistrative hverv.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 10/3-08, kl. 12.

Adjunktur i etnologi med 
særligt henblik på feltar-
bejdsbaseret kulturanalyse
Ved SAXO-institutttet er et ad-

junktur i etnologi med særligt 

henblik på feltarbejdsbaseret 

kulturanalyse ledigt til besæt-

telse pr. 1/9-08 el. snarest deref-

ter.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 25/3-08, kl. 12.

Professorat i filosofi
Ved Institut for Medier, Erken-

delse og Formidling er et pro-

fessorat i filosofi ledigt til be-

sættelse 1/8-08 el. snarest deref-

ter. Stillingen omfatter forsk-

ning og undervisning i filosofi. 

Desuden forventes det at den 

der ansættes, varetager forsk-

ningsledelse, deltager i videns-

udveksling med samfundet, 

samt deltager i ansøgninger om 

eksterne midler, vejledning af 

ph.d.-studerende og supervision 

af adjunkter.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 1/4-08, kl. 12.

Spirituskørsel. Dansk og 
nordisk politik gennem det 
�0. århundrede
FOREDRAG – Ved fhv. embedslæge, ph.d. 

Jens Steensberg

Tid: 21/2 kl. 19.30

Sted: Aud., Medicinsk Museion, Bredgade 62

Arr.: Dansk Medicinsk-historisk Selskab,  

www.dmhs.suite.dk 

Mangfoldighed og flere  
kvinder i forskningen på KU
SYMPOSIUM – På KU har en task force arbej-

det med strategien for at øge andelen af kvin-

der i forskningen.  Hvad kan vi gøre på KU?

Tid: 22/2 kl. 14-16.30

Sted: Festsalen, Frue Plads

Arr.: Rektoratet, KU, http://rektorat.ku.dk/

mangfoldighed/

Psykoanalysens uvidenska-
belighed? Er psykoanalysen  
videnskabelig? 
SEMINAR – Ved René Rasmussen, Judy Gam-

melgaard, Jon Boiesen, Lilian Munk Rösing, 

Kirsten Hyldgaard og Lene Madsen

Tid: 23/2 kl. 10-17

Sted: Kulturhus Indre By, Ahlefeldtsgade 

Arr.: Selskab for Lacaniansk Psykoanalyse,  

reneras@hum.ku.dk

Applied sport psychology  
and mental training in relation 
to coaching
FORELÆSNING – Ved Anne-Marie Elbe, ph.d., 

lektor i idrætspsykologi, IFI, idrætspsykologisk 

konsulent, forskning inden for talent, motivation 

and interventionsevaluation

Tid: 21/2 kl. 15-17

Sted: Institut for Idræt, Nørre Allé 53, OM hallen 

Arr.: Institut for Idræt, http://ifi.ku.dk/begivenhe-

der/coach21feb/

Efter år �000
EFTERMIDDAGSSANGE – Studentermenigheden 

Indre By inviterer til fællessang 

Tid: 22/2 kl. 14 

Sted: St. Kannikestræde 8, 1. sal, Studenterlokalet

Arr.: Studentermenigheden Indre By, www.indre-

by.org
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PROMILLER – Historisk set har proble-

met med alkohol og trafik været større i 

Danmark end i de øvrige nordiske lande. 

Det skyldes især den liberale danske drik-

kekultur og danskernes traditionelt store 

alkoholforbrug. Fhv. embedslæge Jens 

Steensberg vil gennemgå de danske for-

søg på at undgå sammenblandingen af 

trafik og alkohol i et nordisk perspektiv.
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Naturvidenskab

Associate Professorship 
Applications are invited for a 

full time position as Associate 

Prof. in observational astrophy-

sics on The Niels Bohr Institute.

Full announcement: Applicati-

ons can not be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger.

Application deadline: 28/2-08 at 

12 noon.

PhD Scholarship in Sensor 
Networks
The eScience Center invites ap-

plications for a PhD position in 

sensor networks starting imme-

diately. The position relates to 

the development of an autono-

mous experimentation system, 

and is funded by NABIIT (The 

Danish Programme Commission 

on Nanoscience, Biotechnology 

and IT). The PhD will take place 

in the context of the MANA 

project whose goal is to design 

and implement autonomous 

data logger systems that will be 

deployed for environmental 

monitoring purposes in North-

West Greenland. The work of 

the PhD study will focus on the 

design of the autonomous sub-

system responsible for planning 

the execution of sensor net-

work commands given a set of 

goals.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger

or www.diku.dk.

Application deadline: 30/4-08.

Sundhedsvidenskab

Two PhD scholarships in 
public health
Position 1: Risk behaviours in a 

social context among children 

and adolescents. Position 2: Eth-

nic differences in health and 

health behaviours among 

children and adolescents.

Full announcement: Applicati-

ons can not be based on this ex-

tract. See www.ungessundhed.

dk.

Application deadline: 3/3-08 at 

12 noon.

Adjunkt i komparativ 
medicin
Ved Afdeling for Eksperimentel 

Medicin er en tidsbegrænset 

stilling (3 år) som adjunkt i 

Komparativ Medicin ledig til 

besættelse pr. 1/6-08 el. efter 

aftale.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 3/3-08, kl. 12.

Associate Professor within 
the field of Nanoscience
Applications are invited for a 

permanent position as associate 

professor within the field of Na-

noscience at the Department of 

Neuroscience and Pharmacolo-

gy to commence as soon as pos-

sible.

Full announcement: Applicati-

ons can not be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger.

Application deadline: 11/3-08 at 

12 noon

Associate Professorship in 
Molecular Neuropharma-
cology
Applications are invited for a 

permanent position as associate 

professor in Molecular Neurop-

harmacology, at Department of 

Neuroscience and Pharmacolo-

gy.

Full announcement: Applicati-

ons can not be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger.

Application deadline: 11/3-08, 

at 12 noon.

Clinical Professorship in 
Human Reproductive 
Physiology
Applications are invited for a fi-

xed-term (5 years) externally fi-

nanced clinical professorship in 

human reproductive physiology.

The clinical professorship is 

composed of salaried profes-

sorship at the Faculty of Health 

Sciences and a position as Con-

sultant/Senior researcher at 

Rigshospitalet.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger

and www.laegejob.dk.

Application deadline: 11/3-08 at 

12 noon.

TAP-stillinger

Fællesadministra-
tionen

Sagsbehandler til 
personaleadministration
Til KU’s personalesektion søger 

vi snarest muligt en erfaren 

sagsbehandler der kan arbejde 

selvstændigt og trives i en vari-

eret hverdag med afvekslende 

opgaver. Personalesektionen 

varetager en lang række perso-

naleadministrative opgaver i re-

lation til konkrete ansættelser 

og løbende ændringer i disse. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 22/2-08.

Biovidenskab

Forsøgsgårdene søger 
tekniker
Ved Forsøgsgårdene i Taastrup 

ønskes en stilling besat fra 1/3-

08 el. snarest derefter. Stillin-

gen er en varig fuldtidsstilling 

med en en arbejdstid på 37 t/u. 

Stillingsindhold: Anlæg og pas-

ning af marker, markforsøgs-

arealer og friarealer. Vedlige-

holdelse og brug af forsøgsma-

skiner, landbrugsmaskiner og 

Sproglig polyfoni i 
retorikkens tjeneste 
FOREDRAG – Ved Rita Therkelsen, lektor i 

dansk sprog på RUC 

Tid: 25/2 kl. 19.30 

Sted: KUA, lok. 14.2.124

Arr.: Retorikforeningen

Sprogtestning
FOREDRAG – Dorthe Bleses, SDU, og Holger 

Juul, KU, vil tale om design og udbytte af 

sprogtestning af børn 

Tid: 26/2 kl. 15.15-17.30

Sted: KUA, lok. 13.1.43

Arr.: Lingvistkredsen,

www.lingvistkredsen.dk/aktiviteter.html

Ansigt til Ansigt
DOKUMENTARFILM – Anne Wivels film fra 

1987 skildrer personer, brydninger og stem-

ninger på Pastoralseminariet

Tid: 26/2 kl. 19.30

Sted: Det Teologiske Forsamlingslokale, Kæl-

dercaféen, Købmagergade 44 

Pris: 25 kr. Gratis for medlemmer

Arr.: Teologisk Forening

The Economics of Climate 
Change
FOREDRAG – Graham Floater, senior econo-

mist of the Stern Team will speak on the Stern 

Review from 2007. This comprehensive review 

of the economics of climate change changed 

the international terms of debate on climate 

change irrevocably

Tid: 26/2 kl. 16.00-17.30

Sted: Alexandersalen, Bispetorvet

Arr.: KU, http://klima.ku.dk/

Har du viljen, så har vi udfordringerne 
– også internationalt

Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) 
er specialiseret i indhentning af informationer under vanskelige 
taktiske forhold. SSR støtter bl.a. løsningen af forsvarets nationale og 
internationale opgaver, og det stiller store krav til den enkelte soldat.

Hvis du har viljen og styrken til at gennemføre optagelsesforløbet 
til SSR, får du til gengæld udfordringer ved siden af studiet, som du 
ellers kun finder få andre steder i forsvaret.

www.hjv.dk/ssr
Vi træder frem,

hvor andre viger tilbage

Hjemmeværnets
Særlig Støtte og
Rekognosceringskompagni
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specialudstyr. Forsøgsopgørelse, 

prøveudtagning og prøveforar-

bejdning. Forsøgsteknisk råd-

givning af forskere og stude-

rende vedr. forsøg med planter. 

Dataindsamling ved hjælp af 

PDA, Bedriftsløsning og GPS 

m.v.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.life.ku.dk/job.

Ansøgningsfrist: 25/2-08, kl. 12.

Faggruppesekretær/ 
projektkoordinator
Stillingsindhold: Administrativ 

tovholder for faggruppens 

forskningsprojekter, inkl. øko-

nomi- og budgetstyring samt 

budgetopfølgning for forsk-

ningsprojektbevillinger (ikke 

selve regnskabsføringen) samt 

udarbejdelse af budgetter i.f.m. 

nye ansøgninger.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.life.ku.dk/job.

Ansøgningsfrist: 25/2-08.

Veterinær sygeplejerske/
Røntgentekniker
Stillingsindhold: Medvirken ved 

samt gennemførelse af billed-

diagnostiske undersøgelser. Un-

dersøgelsesmetoderne omfatter 

røntgen, ultralyd samt CT. Op-

læring vil finde sted indenfor 

alle modaliteter. Det forventes 

at medarbejderen i særlig grad 

skal være beskæftiget indenfor 

mindre husdyr.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.life.ku.dk/job.

Ansøgningsfrist: 26/2-08.

Gartner til Haven
Det Biovidenskabelige Fakul-

tet’s Have (tidligere Landbohøj-

skolen) søger en gartner fra 1/3-

08 el. snarest derefter. Stillin-

gen er en fuldtidsstilling med 

en arbejdstid på 37 t/u og fleks-

tidsordning. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.life.ku.dk/job.

Ansøgningsfrist: 15/2-08, kl. 12.

Jura

� kontorfunktionærer 
Det Juridiske Fakultet søger 2 

kontorfunktionærer til studie-

vejledningen. Begge stillinger 

er på 37 t/u. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning.  Se http://www.ku.dk/pers/

stillinger/ el. ring til Det Juridi-

ske Fakultet, tlf.: 3532 3509,  

e-mail: kabl@jur.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 22/2-08. 

Samfundsvidenskab

Kontorelev
Arbejdstiden er 37 t/u. Arbejds-

indholdet er studenterekspedi-

tion, lettere sagsbehandling, 

mødetilrettelæggelse og refe-

ratskrivning, regnskab og jour-

nalisering. Mulighed for udsta-

tionering.

Kvalifikationskrav: Du har be-

stået/vil bestå HHX, HGS, HGV 

el. HG2 med offentlig admini-

stration som speciale. Du har 

kendskab til IT, økonomi og en-

gelsk. Du er god til retskrivning. 

Du har ordenssans. Du er udad-

vendt og serviceminded.

Ansøgningsfrist: 29/2-08.

Sundhedsvidenskab 

Sekretær 
Ved Det Sundhedsvidenskabeli-

ge Fakultetssekretariat er en 

stilling som ph.d.-sekretær i 

Ph.d.-administrationen ledig til 

besættelse snarest muligt. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.sund.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 25/2-08, kl. 12.

Støtte

Fonde

Dr. phil. Leif Nedergaard’s 
Fond
Hermed indkaldes ansøgninger 

til dr. phil. Leif Nedergaard’s 

Fond. Fondets formål er at yde 

støtte til udgivelse af litterære 

el. idéhistoriske afhandlinger af 

frisindet ånd, herunder religi-

onskritik. Støtten ydes som hel 

eller delvis trykningsstøtte. Der 

anvendes ikke specielle ansøg-

ningsskemaer, men ansøgnin-

ger om støtte skal være vedlagt 

manuskript og trykketilbud, 

evt. forlagskalkyle. Modtaget 

materiale returneres ikke. An-

søgninger sendes til formanden 

for fondets bestyrelse, advokat 

Jørgen Juul, Bredgade 17, 1260 

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/4-08.

Kirsten Schottlænders Fond
Der vil i år kunne uddeles ca. 20 

legater som kan søges af stude-

rende, lærere og forskere der 

beskæftiger sig med de spansk-, 

portugisisk- eller katalanskspro-

gede områder. I henhold til 

fundatsen vil ansøgere med til-

knytning til fagene Spansk og 

Portugisisk ved KU blive fore-

trukket. Legaterne gives til f.

eks. studierejser og udgivelses-

støtte. Ansøgningen skal omfat-

te et budget, og det skal frem-

gå hvorledes og hvornår legatet 

tænkes anvendt ligesom det 

skal oplyses om samme projekt 

støttes af andre. Der bruges ik-

ke særligt skema. Ved ansøg-

ning om beløb over 10.000 kr. 

fordres der anbefaling. Ansøg-

ningen sendes til Kirsten Schott-

lænders Fond, c/o lektor John 

Kuhlmann Madsen, Njalsgade 

128, 2300 Kbh. S. E-mail: jkm@

hum.ku.dk. Legatmodtagerne 

får besked primo maj.

Ansøgningsfrist: 3/3-08.

Particles and Strings –  
Two Sides of the same Coin
TILTRÆDELSESFORELÆSNING – Niels Bohr In-

stitut Kollokvium, ved lektor Charlotte Fløe 

Kristjansen

Tid: 27/2 kl. 15.15

Sted: Aud. 3, H.C. Ørsted Instituttet, Universitets-

parken 5

Arr.: Kollokvieudvalget/Niels Bohr Instituttet, An-

ders S. Sørensen

Democracy, Legitimacy  
and the EU
FOREDRAG – Ved chefredaktør Tøger Seidenfa-

den. Bliv klædt på til EU 5 

Tid: 27/2 kl. 12.15-14.00

Sted: CSS, Institut for Statskundskab, Øster Fari-

magsgade 5  

Arr.: Institut for Statskundskab, www.polsci.ku.dk

Konfliktadfærd hos dyr og 
mennesker 
FOREDRAG – Ved adfærdsbiolog og freelance-

journalist Aiko Sho Nielsen

Tid: 27/2 kl. 19.30

Sted: Aud. B, Zoologisk Laboratorium, Universi-

tetsparken 15 

Pris: 30 kr. Gratis for medlemmer

Arr.: Dansk Human-etologisk Forening, www.hu-

man.etologisk.dk

Shanghai Samarbejds- 
organisationen – ny stor-
magtsblok eller varm luft?
FOREDRAG – Ved forskningskoordinator, ph.d. 

Flemming Spliedsboel Hansen, Forsvarsakademiet

Tid: 27/2 kl. 17.15

Sted: Nye KUA, lok. 22.0.09

Arr.: ToRS og Centralasiatisk Selskab, www.cen-

tralasien.dk

Slavoj Zizeks kapitalisme- 
kritik 
FOREDRAG – Ved Henrik Jøker Bjerre, ph.d.-

studerende, Institut for Filosofi og Idéhistorie, 

Aarhus Universitet 

Tid: 28/2 kl. 15.15–17.00

Sted: Nye KUA, lok. 22.0.11 

Pris: 10 kr. Gratis for medlemmer

Arr.: DHS

Some Thoughts on Academic 
Dissemination 
FYRAFTENSMØDE – Ved Bodil Holst, Univer-

sity of Bergen 

Tid: 28/2 kl. 16-18

Sted: Rockefellerkomplekset, Juliane Maries 

Vej 30 

Arr.: Netværk for Kvinder i Fysik

Brug af Københavns  
Universitetsbibliotek
KURSUS – En introduktion fortrinsvis for hu-

manistiske, samfundsfaglige og teologiske stu-

derende

Tid: 27/2 kl. 15.15–17.00

Sted: KUB Syd, Njalsgade 80, kursuscenteret, 

lok. 8.1.128a.

Tilmeldingsfrist: 24/2, til kursus@kb.dk

Arr.: KUBIS

Middelalder- og vikinge- 
tidsstudier
SEMINAR – Præsentation af det netop afslut-

tede projekt ‘The Danish Ressources c. 1000-

1550. Growth and Recession’ ved Nils Hybel

Tid: 27/2 kl. 13

Sted: KUA, lok. 16.2.123

Arr.: Saxo-instituttet

Kort Nyt

27. februar  27. februar  27. februar  28. februar

Har du en hankat som skal kastreres? 

FORSØG – Har du en sund, rask og håndterbar hankat mellem 6 måneder og 5 år 

med begge testikler i pungen, og ønsker du at få den kastreret gratis, så har du 

muligheden nu. Katten skal indgå i et projekt hvor man undersøger om lokalbe-

døvelse har en effekt på kirurgisk stress og smerte ved kastration af katte. 

Vi søger 36 katte til forsøget. De vil blive delt ud på 2 grupper hvor den ene grup-

pe vil få lokalbedøvelse udover universel bedøvelse. Den anden gruppe får uni-

versel bedøvelse. Alle katte vil blive kastreret af en erfaren kirurg og vil derud-

over få optimal smertedækning i forbindelse med operationen. Kattene i forsø-

get vil få målt EKG og få taget blodprøver som skal bruges i forsøget. Katten skal 

kunne komme til kontrol en uge senere, og ejeren skal kunne aflevere et udfyldt 

spørgeskema om kattens adfærd. Operation og kontrol er gratis, og der udleve-

res 1 sæk kattefoder efter kontrollen.

For yderligere oplysninger, kontakt ph.d.-studerende Elena Moldal,  

tlf.: 2081 7053, e-mail: elmo@life.ku.dk.

Gratis sundhedsundersøgelse af din kat

FORSØG – Kunne du tænke dig at få din kat undersøgt fra snude til halespids af 

nogle af landets dygtigste dyrlæger og forskere – helt gratis? Hospital for Mindre 

Husdyr på LIFE søger lige nu indekatte over 3 år til deltagelse i et stort forsknings-

projekt vedr. sukkersyge hos katte og mennesker. Vi kan tilbyde din kat en gratis 

sundhedsundersøgelse som bl.a. omfatter en grundig fysisk undersøgelse, blod-

prøver (tjek for nyre-/leverlidelser, sukkersyge, stofskifteproblemer, katte-aids og 

katte-leukæmi), urinundersøgelser (tjek for bl.a. blærebetændelse og urinvejs-

sten), CT-scanning (herved opnås et overblik over hele kroppen og evt. anormali-

er kan findes tidligt i forløbet). Hvis din kat er overvægtig, vil vi også hjælpe dig 

med at udarbejde en slankeplan til din kat. Ovenstående undersøgelser repræ-

senterer en værdi af ca. 4.000 kr. Din kat vil blive indlagt hos os i én nat. 

Din kat skal være en kastreret/steriliseret huskat (ikke racekat), normalvægtig el. 

overvægtig, over 3 år og indekat.

For yderligere oplysninger kontakt adjunkt, dyrlæge, ph.d. Charlotte Reinhard 

Bjørnvad, tlf.: 3533 2924, e-mail: crb@life.ku.dk, eller veterinær specialestuderen-

de Stefanie Traberg, tlf.: 6133 5697, e-mail: steft@dsr.life.ku.
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28. februar    28. februar  28.-29. februar

Den gådefulde  
afrikanske skovelefant
FOREDRAG – Ved biolog Astrid Schmidt  

Grene

Sted: Biologisk Institut, aud. B 

Tid: 28/2 kl. 19.30 

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening

Da det brændte i  
postkasserne
FORDRAGSRÆKKE – Om tiden omkring 1. 

Verdenskrig. Oplæg om de tidlige kvindesags-

forkæmpere, suffragetterne, ved forfatter og 

mag.art. i slavisk filologi Toni Liversage

Tid: 28/2 kl. 20

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67

Arr.: Studentermenigheden Indre By, www.

indreby.org

Between Inuit and  
Qallunaat (White People):  
The Predicaments of  
Modern Inuit Identity
GÆSTEFORELÆSNING – Ved Assistant Prof. 

Edmund Q. Searles, Dept. of Sociology and 

Anthropology, Bucknell University, USA

Tid: 29/2 kl. 13.15-15.00

Sted: Strandgade 102, 2. sal, store mødesal

Arr.: Afd. for Eskimologi og Arktiske Studier, 

ToRS

Antipoderne 
FOREDRAG – Anders Holm vil tale om forestillin-

gen om Grundtvig og Kierkegaard som et enten-

eller

Tid: 28/2 kl. 19.30 

Sted: Kældercafeen Købmagergade 44, (over  

gården)

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet,  

www.sk.ku.dk/selskab

Konstantin den Store –  
Fra tetrarki til monarki
FOREDRAG – Cand. mag. Niels Andersen, pensio-

neret gymnasielærer, vil fortælle om Konstantin 

den Store som var Kejser i år 305/6-337

Tid: 28/2 kl. 18

Sted: Det Kongelige Biblioteks Sorte Diamant, 

Blixen-salen

Arr.: Historisk Samfund

til SU-kontoret, Fiolstræde 22, 

Postboks 2112, 1014  Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 26/2-08, kl. 12.

Stipendier

Laurits Andersen Stipendi-
um
Laurits Andersens Fond har i 

1996 oprettet et stipendium til 

1 års kinesisk sprogstudium ved 

primært Tongji Universitetet i 

Shanghai. Stipendiet er p.t. på 

105.000 kr. der vil dække udgif-

terne til rejse, studium og op-

hold. Stipendiet kan søges af 

velkvalificerede studerende el. 

yngre færdiguddannede der 

sigter mod en karriere i dansk 

erhvervsliv, og som i den sam-

menhæng ønsker at dygtiggøre 

sig i kinesisk sprog. Ansøgning 

bilagt foto sendes til: Laurits 

Andersens Fond, Vasekær 10, 

2730 Herlev. Der anvendes ikke 

ansøgningsskema.

Ansøgningsfrist: 1/4-08.

Forsvar

Doktordisputats

Jura

Reklameret. Konkurrenceret 
og kommerciel ytringsfri-
hed 
Doktorand: Lektor, ph.d.  

Caroline Heide-Jørgensen.  

Tid: 22/2-08, kl. 13.

Sted: KU, Alexandersalen,  

Bispetorv 1-3.

  

Det entrepriseretlige  
hjemmelsproblem 
Doktorand: Adjunkt, cand. 

jur. Ole Hansen. 

Tid: 26/2-08, kl. 13. 

Sted: KU, anneks A, Studiegår-

den, Studiestræde 6.

Ph.d.-forsvar

Samfundsvidenskab

History in the Flesh –  
Investigating the  
historicized body
Kandidat: Adam Bencard.

Tid: 15/2-08, kl. 13-16.

Sted: Aud., Medicinsk Museion, 

Bredgade 62.

Afhandlingen: Kan rekvireres 

ved henvendelse til e-mail: 

adambencard@hotmail.com.

Socioeconomic differences 
in treatment and mortality 
after acute myocardial  
infarction
Kandidat: Jeppe Nørgaard Ras-

mussen.

Tid: 29/2-08, kl. 14.

Sted: Statens Institut for Folke-

sundhed, Øster Farimagsgade 

5A, mødelok. 1.1.02 

Afhandlingen: Kan rekvireres 

ved henvendelse til e-mail:  

jnr@si-folkesundhed.dk.

Observation af forældre-
barn samspil – et metode-
studie 
Kandidat: Mette Høyer. 

Tid: 29/2-08, kl. 13.

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 

5, lok. 5.0.22.

Afhandlingen: Et antal eksem-

plarer fremlægges til gennem-

syn på Københavns Universitets-

bibliotek City, Fiolstræde 1, 

samt på Institut for Psykologis 

bibliotek, Linnésgade 22, Kbh. 

K.

 

Fællesskaber, vaner og del-
tagelse – et studie af unge 
på to gymnasier
Kandidat: Liselotte Ingholt.

Tid: 29/2-08, kl. 13.

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 

5, lok. 5.1.22.

Sundhedsvidenskab

Glucose intolerance in  
relation to body compositi 
physical activity and other 
predictors among the Luo, 
Kamba and Maasai of  
Kenya
Kandidat: Dirk Lund Christen-

sen. 

Tid: 18/2, kl. 13.

Sted: Hagedorn Aud., Steno 

Diabetes Center, Niels Steensens 

Vej 2.

Afhandlingen: Interesserede 

kan henvende sig på e-mail: 

drkc@steno.dk.

Prognostic significance,  
clinical determinants and 
biological variation of  
NT-proBNP in chronic heart 
failure patients
Kandidat: Morten Schou.

Tid: 22/2, kl. 14.

Sted: Aud., Frederiksberg Hospi-

tal, Ndr. Fasanvej 57-59.

Afhandlingen: Kan rekvireres 

ved henvendelse på e-mail: 

Morten.Schou@frh.regionh.dk.

Kort Nyt

Københavns Universitets Bibliotek  
og Informationsservice har indgået 
partnerskab

KUBIS – Fyrster har haft fingre i det, det er blevet skudt på 

og brændt af. Det er blevet splittet og samlet igen. Den 

29/1-08 kan føje sig til rækken af historiske datoer knyttet til 

Københavns Universitetsbibliotek – det blev nemlig dagen 

hvor det formelle samarbejde KUBIS (Københavns Universi-

tets Biblioteks og Informationsservice) trådte i kraft. Det er 

KUBIS formål at skabe en organisatorisk ramme der kan sikre 

den optimale udnyttelse af de ressourcer der samlet anven-

des på biblioteks- og informationsservice af universitetets 

forskere, undervisere og studerende. Med etableringen af 

KUBIS har KU og Det Kongelige Bibliotek søgt at skabe en 

samarbejdsorganisation der kan forholde sig operationelt til 

de nye krav om bl.a. oplevelsesdimensioner i forbindelse 

med medieforbrug og skærpet lydhørhed overfor brugerøn-

sker. KU og Det Kongelige Bibliotek har gensidigt forpligtet 

sig til at lægge en forandringsdagsorden til grund for udvik-

lingen på biblioteksområdet uanset om det gælder ny tek-

nologi, brugerservice, procesoptimering, organisation eller 

kompetenceudvikling. Universitetsbibliotekar Michael Cotta-

Schønberg skal lede KUBIS de næste 5 år som samarbejdsaf-

talen foreløbig omfatter.

The European Master’s Degree  
in Human Rights and Democratisation 
�008-�009

MASTER – The E.MA is an intensive one-year academic pro-

gramme to educate professionals in the field of human 

rights and democratisation and to provide its graduates with 

practical work experience. It is a multi-disciplinary program-

me that reflects the indivisible links between human rights, 

democracy, peace and development. For application materi-

als and further information, see www.emahumanrights.

org or contact E.MA Director Eva Maria Lassen e-mail: eva@

humanrights.dk or E.MA Secretary, Ms Lone Groth-Rasmus-

sen e-mail: lgr@humanrights.dk, both Danish Institute for 

Human Rights. 

Application deadline: 14/3-08.

Einar Hansens forsknings-
fond
Fondens mål er at fremme vi-

denskabeligt samarbejde og in-

stitutionskontakter mellem de 

humanistiske discipliner ved KU 

og Lunds Universitet. Fonden 

indbyder hermed forskere/for-

skergrupper fra begge sider af 

Øresund til at søge midler fra 

fonden. Ansøgninger som har 

til formål at initiere nye forsk-

ningssamarbejder og udvikle 

nye forskningsmiljøer bliver pri-

oriteret. En beskrivelse af pro-

jektet på højest 3 A4 sider skal 

bilægges ansøgningen. Ansøg-

ningsskema findes på: www.

eken.lu.se/stipendier. Ansøgnin-

ger sendes til: professor Greger 

Andersson, Institutionen för 

konst- och musikvetenskap, Box 

117, 221 00 Lund.

Ansøgningsfrist: 27/2-08.

Legater

Konsul Axel Nielsens  
mindelegat
Efter Mindelegatets fundats 

ydes der støtte til studerende 

ved samfunds- og sprogviden-

skabelige uddannelser ved han-

delshøjskoler og universiteter. 

Legatportionerne udgør som 

udgangspunkt ml. 5.000-20.000 

kr. Legaterne gives udelukken-

de i forbindelse med studierej-

ser i udlandet af min. 3 måne-

ders varighed. Der ydes ikke 

støtte til grupperejser. Det er 

en betingelse for støtte at stu-

dieopholdet tidligst var afslut-

tet 1/1-08. Ansøgningsskema 

kan printes ud fra www.axel-

nielsensmindelegat.dk. Der skal 

fremlægges et fyldestgørende 

budget og dokumentation for 

den udenlandske uddannelses-

institutions accept af ansøge-

rens tilknytning til institutio-

nen. Ansøgningen skal sendes 
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EN SJÆLDENHED – I den Centralafrikan-

ske regnskov lever der elefanter som ikke lig-

ner de Østafrikanske savanneelefanter vi ken-

der fra safarier og dyrefilm. Det er den sjæld-

ne og lidet kendte skovelefant. Igennem man-

ge år har zoologer været uenige om hvorvidt 

der overhovedet er tale om to elefantarter i 

Afrika. I foredraget vil Astrid Schmidt Grene 

fortælle om den spændende skovelefant - og 

om forskellen på den og savanneelefanten.
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The role of persistent  
inward current in normal 
motoneurons and a search 
for possible mechanisms 
causing spasticity
Kandidat: Jacob Wienecke. 

Tid: 22/2, kl. 14.

Sted: Panum Instituttet, Dam 

Auditoriet.

Afhandlingen: Interesserede 

kan henvende sig på e-mail:  

j.wienecke@mfi.ku.dk.

NavneUdgivelser fra KU

Samfundsvidenskab

Da reagensglasmetoden 
kom til Danmark  
19��-198�

RAPPORT – Reagensglasmetoden er en 

nøgleteknologi i moderne biomedicinsk 

forskning, og som det er tilfældet for man-

ge nyere medicinske teknologier er sam-

spillet mellem de sociale og kulturelle for-

hold og de store tekno-videnskabelige 

gennembrud lette at dokumentere lige nu, 

men langt vanskeligere når de centrale ak-

tører er døde. Derfor er nutidens indsam-

ling af materiale om ny biomedicinsk forsk-

ning helt afgørende for fremtidens medi-

cinhistorikere. Forskere fra Institut for Fol-

kesundhedsvidenskab under ledelse af 

prof. Lene Koch samlede i 2007 en gruppe 

sundhedsfaglige aktører der spillede en af-

gørende rolle for indførelsen af IVF-meto-

den i det danske sundhedsvæsen. Semina-

rets mål var at indsamle erindringer om 

den danske IVF-historie, dels at supplere 

eksisterende viden om forskningsaktivitet, 

teknologiudvikling og organisationsæn-

dringer. Seminaret er nu dokumenteret 

ved en rapport. Den kan købes for 20 kr. 

på Medicinsk Museion samt ved henven-

delse til fuldmægtig Susanne Fray, Afde-

ling for sundhedstjenesteforskning, CSS, 

Øster Farimagsgade 5A, 1014 Kbh. K., e-

mail: s.fray@pubhealth.ku.dk. Den kan des-

uden downloades fra http://www.museion.

ku.dk/ og http://pubhealth.ku.dk/stf/

Donationer

LUNDBECKFON-

DEN – Morten Bo 

Madsen, ph.d. og 

lektor, Planet og 

Geofysik, Niels 

Bohr Instituttet, 

har modtaget en donation på 1.397.872 kr. fra 

Lundbeckfonden. Pengene skal bruges i for-

bindelse med NASA’s projekt med Marssonden 

Phoenix som skal lande på Mars i maj 2008. 

Beløbet skal finansiere at danskeren Line Dru-

be, cand. scient. i fysik, skal være med til at 

styre instrumenterne på Marssonden og for-

tolke resultaterne i samarbejde med internati-

onalt førende forskere. Det videnskabelige 

mål er at undersøge støv og dets vekselvirk-

ning med omgivelserne på Mars. Støvet har en 

fundamental indvirkning på både atmosfæ-

rens dynamik og overfladen på Mars. Selv små 

ændringer i støvlaget på overfladen kan have 

væsentlig indflydelse på fremkomsten af per-

mafrost. Desuden kan støvet være giftigt at 

indånde og kan genere instrumenter der skal 

anvendes på Mars. Mere viden om det luftbår-

ne støv er derfor essentielt for fremtidige be-

mandede missioner til Mars.

LUNDBECKFONDEN – Prof. Ulrik Gether har 

modtaget 3,8 mill. kr. fra Lundbeckfonden til 

forskning i transporten af monoaminer i hjer-

nen ved Institut for Neurovidenskab og Far-

makologi, KU.

OTICON FONDEN – Poul 

Henrik Damgaard, leder af 

Niels Bohr Internationale Aka-

demi ved Niels Bohr Instituttet 

i Kbh. har modtaget 3 mill. kr. 

fra Oticon Fonden. Donatio-

nen skal bruges til etablering af 6 samfinansie-

rede ph.d.-stipendier ved Akademiet efter in-

ternationale opslag. Niels Bohr Internationale 

Akademi modtager løbende en mængde hen-

vendelser fra studerende fra hele verden der 

ønsker at studere ved det berømte institut i 

Kbh. Med donationen fra Oticon Fonden kan 

Akademiet nu aktivt selv satse på internatio-

nal rekruttering af studerende på ph.d.-ni-

veau.

SVEN HENNINGSENS LEGAT 

– Prof. Tim Knudsen, Institut 

for Statskundskab, modtog 

1/2-08 prof. Sven Henningsens 

legat for årets populærviden-

skabelige udgivelse i samtids-

historie, statskundskab og international politik 

for sin nye bog Fra folkestyre til markedsde-

mokrati: Dansk demokratihistorie efter 1973, 

Akademisk Forlag 2007.

Udnævnelser

ÆRESDOKTOR – Den 28/1-08 

blev Povl Krogsgaard-Larsen 

fra FARMA på KU udnævnt til 

æresdoktor ved Universitetet i 

Milano – det er den tredje 

æresdoktortitel i rækken for 

den travle prof. og formand for Carlsbergfon-

det. Det er først og fremmest som nytænken-

de forsker at Krogsgaard-Larsen har opnået 

banebrydende resultater. Hans indsats inden 

for afdækningen og forståelsen af GABA-sy-

stemet og udviklingen af stoffet THIP har haft 

stor betydning for både dansk og internatio-

nal forskning i hjernens sygdomme. Prof. og 

dr.pharm. Povl Krogsgaard-Larsen har gennem 

hele sin løbebane som forsker vægtet samar-

bejde særdeles højt, og holdningen afspejler 

at forskningen på lægemiddelområdet i ud-

præget grad er interdisciplinær – at de store 

og uløste problemer altid ligger i et fagligt 

krydsfelt. Titanen inden for de farmaceutiske 

videnskaber er da også en verdensmand med 

flere ansigter som begår sig hjemmevant i så-

vel forretnings- som forskningsvirkeligheden – 

i forlængelse heraf må Fakultetet i disse tider 

dele Povl Krogsgaard-Larsen med Carlsberg-

fondet hvor den nyslåede æresdoktor sidder 

som formand for direktionen på femte år.

Taksigelser

JUBILÆUM – En stor tak til alle for opmærk-

somheden ved mit 25 års jubilæum. Med ven-

lig hilsen Susanne Buss, Rengøringen, Fælles-

administrationen.

Dødsfald

PERSONALESEKTIONEN – Helle Thinggard 

Hansen startede i Personale og Jura den 1/1-

1992. Helle var sagsbehandler for TAP-ansæt-

telser ved SUND, eksterne lektorer og stillings-

opslag. Ud over at være en dygtig, hjælpsom 

og serviceminded sagsbehandler var hun en 

fantastisk kollega. Helle var på sin lidt stille og 

tilbageholdende facon opmærksom på os an-

dre. Hun havde let til smil og latter og gjorde 

sit til at Personale og Jura var en god arbejds-

plads; vi blev tit forkælet med hjemmebagte 

lækkerier. Helle blev sygemeldt i slutningen af 

august og blev aldrig rask igen. Helle der bare 

blev 44 år, er meget savnet i sektionen. Vore 

tanker går til Helles allerkæreste, døtrene Tri-

ne og Sofie samt ægtefællen Morten der alt 

for tidligt mistede deres mor og hustru. Æret 

være Helles minde. 

På Personalesektionens vegne Lisbeth Møller.

NOVO NORDISK PRISEN 2008 – Profes-
sor, direktør, ph.d. Kristian Helin har fået til-
delt Novo Nordisk prisen på 1.5 mill. kr. der 
omfatter en forskningspris på 1 mill. kr. og 
en personlig hæderspris på 500.000 kr.  
Prisen uddeles af Novo Nordisk Fonden.  
Kristian Helin har fået tildelt prisen for sine 
banebrydende opdagelser af de mekanismer 
som styrer cellernes deling og udvikling. 
Hans resultater kan føre til gennembrud i 
kræftbehandlingen med ny revolutioneren-
de kræftmedicin. Den 45-årige Kristian He-
lin er direktør for BRIC (Biotech Research & 
Innovation Centre) ved KU, centerleder for 
Danmarks Grundforskningscenter for Epige-
netik, professor ved KU, samt leder af Da-
nish Research School for Molecular Mecha-
nisms of Disease. Han er cand. polyt. i kemi 
fra DTU og ph.d. i molekylær biologi ved KU. 

Kristian Helin udforsker de meget kompli-
cerede systemer som bestemmer om en celle 
skal vokse og dele sig, samt i hvilken retning 
cellen efterfølgende skal udvikles og mod-
nes, dvs. om den eksempelvis bliver til en 
hudcelle eller en levercelle. Disse biologisk 
helt fundamentale processer er altafgørende 
for et menneskes vækst og udvikling. Men 
når de samme processer svigter, kan følgen 

Portræt

Millionpris til kræftforsker i verdensklasse 

blive kræft. Udforskningen af de genetiske 
fejl og mutationer der omdanner en rask cel-
le til en kræftcelle, er blandt de mest intensi-
ve forskningsområder i lægevidenskaben og 
biologien. Centralt placeret i dette forsk-
ningsfelt står Kristian Helin. Som den første i 
verden har han isoleret proteiner i E2F-fami-
lien. Når de er overaktive, kan det ende med 
kræft fordi E2F-proteinerne regulerer mange 
andre proteiner i cellen som styrer cellers 
deling og modning. Normalt er cellens lange 
DNA-strenge pakket tæt sammen omkring 
histonproteiner der bestemmer hvornår ge-
nerne på DNA kan aflæses. Kristian Helins 
forskningsgruppe har identificeret en gruppe 
enzymer der åbner og lukker for aflæsningen 
af de enkelte gener. Den opdagelse har gjort 
det nødvendigt med en fuldstændig revurde-
ring af hvordan en celle udvælger netop de 
gener som den har brug for. 

»Kristian Helins forskning kan få afgøren-
de betydning for at udvikle nye revolutione-
rende kræftbehandlinger,« siger Gert Al-
mind, direktør i Novo Nordisk Fonden i en 
pressemeddelelse. Perspektiverne i Kristian 
Helins banebrydende opdagelser er så store 
at han nu tildeles Novo Nordisk Prisen 2008. 
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Lad motoren være tændt!

» At regeringen ryster på hånden i forhold til vidensinstitutionerne, 

hænger dårligt sammen med dens overordnede planer om at 

Danmark skal have forskning og uddannelse i verdensklasse.« 

Af rektor Ralf Hemmingsen & 

prorektor Lykke Friis

DER ER – SÅ VIDT VIDES – ingen piloter der frivil-
ligt går med til at den ene jetmotor slukkes midt un-
der indflyvningen. Og er landingsbanen tilmed kun 
lige akkurat tilstrækkelig til at flyet kan komme sik-
kert ned på jorden med normal maskinkraft, begyn-
der nervøsiteten for alvor at brede sig i cockpittet.

Det gjorde den så sandelig også hos os da det nye 
finanslovsforslag tikkede ind i vort e-mailsystem. Én 
ting er at vi i stedet for den lovede guldregn pludse-
lig bliver pålagt at indefryse en procent af bevillin-
gen. Langt værre er det at KUA-byggeriet skal stilles 
på standby i et år – med store konsekvenser for stu-
diemiljøet, forskningen og arbejdsglæden på KU. 

REGERINGENS ANNONCEREDE BYGGESTOP inde-
bærer blandt andet at studerende og medarbejdere 
nu må vente med at forlade de gamle og nedslidte 
KUA-bygninger på Amager med ét år. Og som om 
det ikke var nok: Byggestoppet skaber også stor usik-
kerhed om resten af universitetets byggeplaner. Be-
slutningen risikerer nemlig at få en dominoeffekt for 
hele KU’s campusplan fordi universitetet ikke som 
planlagt kan opsige lejemål i andre dele af Køben-
havn.

Campusplanen har været planlagt i flere år i sam-
arbejde med Videnskabsministeriet. På utallige mø-
der har ledelsen, sammen med medarbejdere og stu-
derende, møjsommeligt planlagt den store flyttero-
kade som nu pludselig må udsættes. En krumtap i 
planen er netop at nedrive og opføre nye bygninger i 
Njalsgade til de i alt omkring 14.000 forskere og stu-
derende ved Det Humanistiske Fakultet. 

Udskydelsen af byggeriet vil konkret betyde at stu-
derende og medarbejdere ikke kan begynde at røm-
me det gamle KUA byggeri i år, at den indledende 
nedrivning ikke kan igangsættes, og at det forbere-
dende arbejde på byggepladsen ikke kan gennemfø-
res. Det udskyder også universitetets mulighed for at 
udnytte sine bygninger bedre. Ja, ganske ironisk risi-
kerer byggestoppet faktisk at blive et fortætnings-
stop! KU skulle så hellere bruge midler på mursten 
end på kerneydelserne! Var der nogen der sagde po-
litik i verdensklasse? 

I HENHOLD TIL FINANSLOVSFORSLAGET opererer 
regeringen ’kun’ med en udskydelse af KUA-byggeri-
et på ét år. Man tør dårligt tænke på omfanget af do-
minoeffekten for campus-planen hvis en udskydelse 

pludselig gøres endnu længere. Eller hvis regeringen 
helt dekreterer byggestop! Desværre kan man ikke 
gøre sig helt fri fra sådanne tanker. I Finansministe-
riets budgetredegørelse om indefrysning af midler 
for 2008 kan man således læse at de indefrosne mid-
ler skal frigøres til benyttelse i 2009 ”… under hen-
syntagen til konjunktursituationen”!

At regeringen ryster på hånden i forhold til videns-
institutionerne, hænger dårligt sammen med dens 
overordnede planer om at Danmark skal have forsk-
ning og uddannelse i verdensklasse. Når alt kommer 
til alt kan uddannelse og forskning i topklasse nem-
lig ikke leveres i utidssvarende bygninger!

I de kommende uger bør Folketinget derfor undla-
de at slukke for den ene motor og lade KUA-byggeri-
et fortsætte på fuld kraft. Man kan kun håbe at de 
mange kræfter der er direkte afhængige af viden og 
’kloge hoveder’, vil være med til at gennemføre ’ope-
ration sikker landing’.


