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Universitetets 
vuggestue har 
vokseværk
Københavns Universitet trådte til i 11. time med en 
redningsplan for Studenterrådets Vuggestue, så institutionen 
kan fortsætte sit flow med et udvidet tilbud: vuggestue og 
børnehave for studerende og ansatte fra 2014.

BØRNEPASNING

Af Gry Bartroff Gaihede. 

Ella, Elliot, Vilbert, Louis og 
Sejer tager det med stoisk ro, 
at Universitetsavisen møver 
ind på Radisestuen med både 
fotograf og reporter. De sid-
der og gumler på knækbrød 
med smør, mens klassiske 
børnesange i nye fortolkninger 
strømmer fra højttaleren.

Men de har det altså også 
luksus, de 1-3-årige rollinger 
i Studenterrådets vuggestue i 
Indre By. Denne decemberfor-
middag er der fire sæt varme 
hænder, som det hedder i 
omsorgsjargonen, til gruppen 
af børn. Institutionen har en 
god normering, fordi man skal 
bakse børn med elevator for at 
komme ud. Og i dag er mange 
blevet hjemme med grøntsnot-
tede næser. Når det er grønt, 
smitter det.

Fotografen kommenterer 
det vidunderlige lysindfald, 
der skyldes vuggestuens place-
ring på fjerde sal. Pædagogen 
Valerie hiver ham med ud på 
altanen, der må have citys 
mest blærede udsigt: Runde-
tårn til venstre, Frue Kirke til 

højre og smukke tegltage i alle 
niveauer derimellem. Herude 
sover børnene middagslur i 
deres krybber.

Rummet domineres af to 
gamle flydersofaer. De er gode 
at kravle på og nusse i. Det er 
et pædagogisk princip, at de 
voksne ikke holder pauser i 
rum væk fra børnene, i stedet 
tager man en slapper i sofaen 
med et barn om halsen.

Studenterrådets Vuggestue 
adskiller sig på flere måder fra 
andre pasningstilbud. James 
Titley er den nyeste pædagog, 
der er kommet til – for fem år 
siden. Flere har arbejdet her i 
årtier, så noget i kulturen hol-
der på folk. Måske er det den 
kollektive ledelses medindfly-
delse, måske stedets rumme-
lighed, mener James:

»Vi har en god balance, hvor 
mange arbejder på deltid. Og 
selv de unge medhjælpere bli-
ver her i årevis. Men vi er også 
til at snakke med. Hvis de unge 
fx gerne vil i byen torsdag 
aften og holde fri eller møde 
senere fredag, så er det helt 
fint,« siger han og tilføjer, at 
det er vigtigere for både børn 
og kollegaer, at folk bliver ved 

STUdENTERRådETS 
vUGGESTUE

•  Grundstenen lagt i 1968, men de første  

statutter er fra 1972

•  Ligger på 3. og 4. etage i Krystalgade 16

•  Kollektiv ledelse (8 pædagoger, 3 medhjæl-

pere og en rengøringsdame)

•  33 børn fordelt på tre stuer

•  Studerende med gyldigt årskort har for-

trinsret, men alle kan søge

•  Pt. ingen venteliste, og syv ledige pladser

Januar 2013 
Vuggestuen flytter til Ydre Østerbro

Juli 2014 
•  Vuggestuen flytter til Nørre Campus og  

udvides med en børnehave 

•  Den integrerede institution får plads til 80 

børn 

•  Det nye børnehus bliver en virksomhedsin-

stitution for ansatte og studerende på KU 

•  Profilen bliver international, så udenland-

ske ansattes børn er meget velkomne. 

ELLA MEd KNÆKBRØd 

Ella er så fin i sine to nuancer af syren. 

SEJRSdANS

Der er swung over både suttesnor, krøller og bamse, når Sejer danser til musikken.

EddERKOPPENS FLUGT 

Elliot filosoferer over det seje i, at edderkopper kan 

kaste spind. Her i dialog med James.

F
o

T
o

S
: A

D
A

M
 G

A
R

F
F

at komme inspirerede og krea-
tive på arbejde. 

Samme fleksibilitet gælder 
forældre og børn. 

Pædagogerne betragter de 
lege og aktiviteter, de sætter i 
gang, som tilbud, som børnene 
har lov at vælge fra. Ingen skal 
partout synge, dyrke rytmik 
eller på tur til hestestaldene. 
Man sover, når man er træt; 
spiser, når man er sulten. 

»Vi har lige modtaget et barn 
fra en anden institution, fordi 
det var grænseoverskridende for 
de udenlandske forældre, at bar-
net skulle sove ude. No problem, 
så finder vi ud af at putte det 
barn indenfor – alle skal være 
trygge, det er klart,« siger James.

Ledige pladser
Den homogene forældregrup-
pe af studerende er nok også 
kit for sammenhængskraften. 
Mange afleverer børn op ad 
formiddagen og henter tidligt, 
og der er altid kaffe på kanden. 

KU-studerende med gyldigt 
årskort har fortrinsret og ryger 
op på ventelisten. Eller røg op, 
for lige nu er der ingen vente-
liste – vuggestuen er normeret 
til 33 børn, men har kun 26.

Studenterrådets Vuggestue var 
nemlig lukningstruet indtil for 
nyligt og har i længere tid væ-
ret fjernet fra pladsanvisnin-
gens liste over institutioner. 

»Måske er vi gledet ud af de 
studerendes bevidsthed. Der 
kan være en del studerende 
med børn, som ikke er klar 
over, at vi eksisterer og prio-
riterer dem. Trist, når vi nu 
engang er til for at gøre det 
lettere at have børn og studere 
samtidig,« siger formand for 
forældrebestyrelsen Theis Kra-
rup Hansen.

Forældrebestyrelse og per-
sonale ånder lettet op, for det, 
der i en periode lignede en 
afslutning, er nu forvandlet til 
en udvidelse:

»Vi er blevet smidt ud af 
bygningen, og både forældre-
bestyrelse, kommune og uni-
versitet har kæmpet for vores 
overlevelse. Kommunen er helt 
befippet over, at lukningsvars-
let ikke medførte akut foræl-
dre- og medarbejderflugt. Ikke 
én har sagt op,« siger Theis 
Krarup Hansen:

»Vi har verdens bedste per-
sonale!« 

Lange og seje forhandlinger 
er gået forud. International 
Staff Mobility henvendte sig til 
KU med ønsket om en institu-
tion til udenlandske gæstefor-
skere. Universitetet endte med 
at slå to fluer med et smæk: 
Studenterrådets Vuggestue 
bliver privatejet virksom-
hedsinstitution fra 1. januar 
2013 i midlertidige lokaler på 
Østerbro det første halvandet 
år, mens de leder efter egnede 
lokaliteter på Nørre Campus. I 
sommeren 2014 udvides med 
en børnehave, og fortrinsret-
ten kommer til at gælde børn 
af både studerende og ansatte 
på KU.

»Vi har takket ja til at blive 
en virksomhedsinstitution. 
Men vi er meget klare på vores 
værdier, og vi vil ikke give køb 

på vores kultur. Derfor har vi 
sagt maks. 80 børn, for ellers 
bliver vi for mange personaler 
til at fortsætte som ledelses-
kollektiv, siger James Titley.

gbg@adm.ku.dk
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» Det beDste
 buDget
 nogensinDe«

Københavns Universitet vil midt i en krisetid ansætte 300 nye 
forskere og bruge cirka 700 millioner kroner af egenkapitalen 
frem til 2015. Ledelsen tør investere netop nu, fordi regeringen 
har sikret universiteterne stabile bevillinger de kommende tre år.

BUdGET 2013
Af Claus Baggersgaard

»Flere danskere står til at blive fyret«. »Flere 
fyringer på vej i erhvervslivet«. »Vestas 
skærer 3.000 stillinger væk«, »Hver tiende 
job ryger i Danske Bank«. »SAS på vej med 
massefyringer«.

Historier om afskedigelser, krise og ned-
skæringer præger aviserne, men snart bliver 
spalterne også fyldt af jobannoncer indryk-
ket af Københavns Universitet (KU). 

Ledelsen planlægger således det største 
rykind af nye videnskabelige medarbejdere 
i umindelige tider efter flere år med store 
fyringsrunder og ballade om budgettet. 

300 nye forskere i den absolutte topklasse 
skal der ansættes i 2013, fremgår det af for-
slaget til budgettet, som universitetsdirektør 
Jørgen Honoré ikke tøver med at kalde »det 
bedste nogensinde«.

»Vi tilfører væsentligt flere ressourcer 
til kerneområderne, hvilke vil styrke både 
kapaciteten og kvaliteten af såvel uddan-

nelserne som af forskningen. Dermed kan vi 
uddanne, forske og innovere mere til gavn 
for både studerende, erhvervsliv og samfun-
det i bredere forstand,« siger han. 

Satsningen, som vil koste 218 millioner 
kroner, finansieres ved at tære på universi-

tetets opsparing, egenkapitalen, der for nu-
værende er på cirka 1,2 milliarder kroner. 

Også i 2014 og 2015 skal der trækkes på 
reserverne, så egenkapitalen bringes ned på 
cirka 500 millioner kroner med udgangen 
af 2015.

Men hvad så når kassen er ved at være 
tom? 

Ifølge Jørgen Honoré tror KU-ledelsen på, 
at den politiske vilje til at satse på uddan-
nelse og forskning fortsat vil være til stede i 
2016, så man ikke ender i en situation, hvor 
man må trække i nødbremsen og begynde at 
afskedige medarbejdere igen.

Går efter de bedste
Jørgen Honoré vurderer, at de fleste nye 
forskere og undervisere realistisk set kan 
være ansat på forsiden af sommeren, da det 
er lang proces at ansætte videnskabeligt 
personale på et universitet på grund af den 
videnskabelige vurdering af kandidaterne 
og diverse lovkrav der styrer processen. 

Tanken er, at det skal være fastansættel-
ser, og man går ikke efter helt unge folk. Det 
betyder, at man får meget travlt den kom-
mende tid.

»Vi står over for en stor udfordring, da 
vi skal skynde os og samtidig have fat i 
de bedste af de bedste til stillingerne. Det 
skal være modne, stærke forskere, der med 
det samme kan løfte undervisningen og 
forskningen, vejlede flere ph.d.-studerende 
bedre og hjemtage midler fra forskningsråd 
og fonde,« siger Jørgen Honoré. 

Kvalitetskravene betyder også, at det ikke 
kun er danske akademikere der vil komme i 
betragtning til alle de 300 forskerstillinger. 
Faktisk er nationalitet slet ikke relevant, når 
kandidaterne skal findes, slår universitetsdi-
rektøren fast.

»Vi skal nu ud og sondere markedet, og 
med det mener jeg det internationale job-
marked. Det her er en mulighed for at bruge 
det langt mere offensivt som rekrutterings-
vej,« siger han.

Det bliver derimod op til fakulteterne selv 
at beslutte, om det er adjunkter, lektorer 

”300 nye forskere i den 
absolutte topklasse skal 
der ansættes i 2013, 
fremgår det af forslaget 
til budgettet”

I SYNC

Universitetsdirektør Jørgen Honoré kvitterer for 

en flerårig rammeaftale med store smil til minister 

Morten Østergaard ved KU’s årsfest i november.
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eller professorer, de ønsker at ansætte, og 
den centrale ledelse vil heller ikke blande 
sig i, hvordan de 300 nye stillinger skal for-
deles mellem fakulteterne ud over hvad der 
er fastlagt i budgetterne. 

Det er dog Jørgen Honorés forventning, 
at fordelingen vil være nogenlunde propor-
tionel med fakulteternes relative størrelse, 
da behovet for styrkelse af uddannelse og 
forskning dækker KU i bred forstand.

Han slår til gengæld fast, at der ikke kan 
blive tale om at ansætte mere teknisk admi-
nistrativt personale (TAP-AS) for pengene 
i 2013, da regeringen kræver, at KU skal 
have sparet 80 millioner kroner på admini-
stration og ledelse i 2013 som led i den sto-
re genopretningsplan for dansk økonomi.    

Sikkerhed i tre år
Universiteterne er blevet kritiseret heftigt 
for at have opbygget store pengetanke for 
offentlige midler, der er blevet bevilget 
til forskning og uddannelse, men ifølge 
universitetsdirektøren var der brug for en 
buffer i form af en stor egenkapital, da der 
var usikkerhed om universiteterne økonomi 
efter 2012. 

Med finansloven for 2013 har situationen 
imidlertid ændret sig, da regeringen har 
indgået forlig om tilskuddet til universi-
teterne for de næste tre år i stedet for som 
vanligt et år ad gangen.

Det giver arbejdsro og mulighed for at 
investere strategisk, argumenterer universi-
tetsdirektøren. 

Godt nok falder det samlede tilskud til 
KU på finansloven en lille smule fra 2012 til 
2013, hvor det bliver på cirka 3,2 milliarder 
kroner, men samtidig forventer ledelsen 
en stigning i uddannelsesindtægterne og i 
projektindtægterne. Altså bevillingerne fra 
offentlige forskningsråd, EU, private dono-
rer med videre.   

Dermed vil KU’s omsætning blive godt 8,2 
milliarder kroner og altså runde de magiske 
otte milliarder for første gang nogensinde 
til næste år.

»Det er selvsagt godt, at regeringen i 
krisetider vælger at satse på fremtidens 
vidensintensive samfund og anerkender, at 
universiteternes spiller en vigtig rolle heri,« 
siger han. 

vIP-KARAKTER: 
12 for den fremragende præstation

Leif Søndergaard, 
AC-fællestillidsrepræsen-

tant og medlem af Hoved-

samarbejdsudvalget for 

vIP

»Budgettet ser rigtigt godt ud, og det er glæ-

deligt, at der endelig bruges af egenkapitalen, 

som Hovedsamarbejdsudvalget i flere år har 

opfordret til. Det betyder, at vi alle kan gå en 

fredfyldt jul i møde.«

»Jeg glæder mig især over, at der nu kan 

ansættes flere forskere og undervisere, og 

håber at det bliver i faste stillinger, da KU efter 

min mening i de senere år har ansat alt for 

mange i midlertidige stillinger. Flere forskere/

undervisere betyder, at vi kan give de mange 

nye studerende en endnu bedre undervisning, 

og der vil komme endnu flere fremragende 

forskningsresultater.«

»Jeg vil give budgettet et 12-tal for den frem-

ragende præstation, der demonstrerer  udtøm-

mende opfyldelse af målet, med ingen eller få 

uvæsentlige mangler.«

TAP-KARAKTER: 
7 for den gode præstation

Ingrid Kryhlmand,
Næstformand i Hoved-

samarbejdsudvalget og 

fællestillidsrepræsentant 

for de administrative HK-

ansatte

»Jeg synes, at det er ærgerligt, at man ikke har 

fået truffet en beslutning om, at det teknisk-ad-

ministrative personale (TAP) også tænkes ind, når 

man ønsker at udvide antallet af videnskabelige 

medarbejdere.

Det er ikke sket, og det vil formentlig betyde, at 

TAP-medarbejdere til både forskning og under-

visning og til administration og service vil blive 

påvirket med en endnu større stressfaktor, når der 

ansættes flere VIP’er. 

Jeg er også enig i, at KU’s egenkapital er blevet 

alt for stor, og det er jo ikke meningen, at vi som 

’samfundsfinansieret’ institution skal samle skat-

tekronerne på kistebunden.

Et andet stort ankepunkt er, at der sker udlici-

tering af rengøring og til en så lav standard, at 

mange kolleger er utilfredse med standarden. Der 

er beskidt og mangler håndklæder, sæbe og så 

videre på toiletterne. Man benytter sig jo af den 

såkaldte INSTA 800 model, som går ud på at be-

dømme om nullermændene er så store, at de skal 

fjernes, eller om de kan vente til næste gang.«

Jeg giver budgettet et 7 tal for den gode præstati-

on, der demonstrerer opfyldelse af institutionens 

mål, med en del mangler.

STUdENTERKARAKTER: 
7 for den gode præstation

Gwen Gruner-
Widding,
Formand for 

Studenterrådet ved  

Københavns Universitet

»Det er rigtig, rigtigt godt, at der afsættes 

flere penge til undervisning. Sidste års løfte 

om minimum 12 timers undervisning om ugen 

skal nu gøres til virkelighed, og det håber vi 

det kan, blandt andet med hjælp fra de ekstra 

millioner der er afsat til Hum.

Samtidigt håber vi, at der kan findes penge til 

at sikre kvaliteten af de ekstra timer vi får, og 

ordentlige lokaler både til undervisning og til 

de mere sociale formål. 

Der lægges op til at hyre godt 100 ekstra 

VIP’er om året, men vi mener, at der er brug for 

endnu flere dygtige undervisere.

Når nu der ikke er mulighed for en reeksamen, 

så bliver det et stort 7-tal for den gode, men 

noget rutineprægede præstation.«

VoXPoP
dET MENER dE OM BUdGETTET

Hvad er godt, hvad er dårligt, og hvilken 
karakter vil du give budgettet efter den 
nye karakterskala?

>

RESULTATBUdGET 2013 

1.000 kr. (løbende priser) Budget 2012 Prognose Q3-2012 Budget 2013

Uddannelse 1.892.604 1.918.560 1.983.627

Forskning 2.828.465 2.830.126 2.877.563

Basistilskud 339.052 340.252 298.351

Eksterne midler 2.412.195 2.493.992 2.566.441

Bygningsrelaterede indtægter 173.538 172.607 153.448

Andre indtægter 173.184 283.773 314.440

Indtægter 7.819.037 8.039.310 8.193.870

Løn – Videnskabeligt personale 2.713.784 2.674.610 2.935.505

Løn – TAP-Forskning/undervisning 701.099 743.200 704.188

Løn – TAP-Administration 1.133.354 1.110.546 1.141.661

Bygningsdrift 1.657.576 1.621.585 1.809.382

Øvrig drift 1.582.534 1.667.472 1.752.686

Afskrivninger 72.397 78.445 87.728

Ordinære driftsomkostninger i alt 7.860.745 7.895.858 8.431.151

Resultat før finansielle poster -41.707 143.452 -237.281

Finansielle poster 19.551 24.366 19.492 

Centrale korrektioner/afrundering  37.200 

Årets budgetterede resultat -22.157 205.018 -217-789
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50 
millioner kroner 
øremærket  
Humaniora de 
næste tre år 
Det Humanistiske Fakultet vil bruge de ekstra midler til at 
fastansætte 40 videnskabelige medarbejdere. Målet er at løse 
problemerne med for få undervisningstimer, overarbejde og for 
mange løst ansatte undervisere.

BUdGET 2013
Af Claus Baggersgaard

En kæmpe overarbejdspukkel, ned til fire 
ugentlig undervisningstimer til de stude-
rende og urimelige arbejdsvilkår uden ret til 
pension og barsel for en stor gruppe af løst 
ansatte undervisere.

Negative historier om dagligdagen på Det 
Humanistiske Fakultet (Hum) på Køben-
havns Universitet (KU) har der været rigeligt 
af, men nu ser det ud til, at der er godt nyt 
på vej.

Ikke nok med at det nye KUA-2 snart kan 
tages i brug. Der er også en ekstrabevilling 
på vej fra rektoratet på ti millioner kroner 
til næste år og 20 millioner i henholdsvis 

2014 og 2015. Oveni fik ni småfag på Hum 
en håndsrækning fra rektor sidste år til en 
værdi af små 16 millioner kroner.

En hjælp, der ifølge dekan Ulf Hedetoft 
gør underværker.

Med pengene til småfagene og ved at om-
strukturere og spare på administrationen 
er fakultetet netop nu i gang med at fastan-
sætte 26 nye videnskabelige medarbejdere 
(vip), fortæller han.

Bedre vilkår
Yderligere 40 nye vip’er kan fastansættes 
den kommende tid med ekstrabevillingen 
på 50 millioner kroner over de næste tre år.

Nyansættelserne skal sikre, at Hum kan 
leve op til rektors garanti om, at alle bache-

lorstuderende senest i 2014 skal tilbydes 
mindst 12 ugentlige undervisningstimer i et 
semester på 14 uger.  

Ulf Hedetoft forventer dog allerede at nå 
målet i efteråret 2013.

»Der er ingen tvivl om, at forholdene ikke 
har været tilfredsstillende, men med de 
ekstra midler kan vi langt hen ad vejen løse 
problemerne. Målet er, at de studerende 
skal have en 12 timers undervisningsuge og 
en 37 timers arbejdsuge, så vi når derhen, 
hvor det at studere opfattes som den fuld-
tidsbeskæftigelse, det bør være. Det vil for-
håbentligt give mere tilfredse studerende og 
også et bedre arbejdsmiljø for vip’erne, når 
der kommer flere kolleger til, for der er igen 
tvivl om, at mange ansatte har været hårdt 
belastet,« siger dekanen.

Færre løst ansatte
Ifølge Ulf Hedetoft er målet også at styrke 
den forskningsbaserede undervisning. Det 
kræver fastansatte videnskabelige medar-
bejdere, der er ansat til både forskning og 
undervisning, men på grund af den stramme 
økonomi på Humaniora varetages knap 
halvdelen af undervisningstimerne nu af løst 
ansatte timelærere uden forskningsret og på 
ringere arbejdsvilkår.

Målsætningen er, at de fastansatte for-
skere skal stå for 75 procent af undervisnin-
gen og de løst ansatte for kun 25 procent, 
og med de mange nyansættelser når man et 
langt stykke ad vejen, vurderer Ulf Hedetoft.

Han tilføjer, at fakultetet også er i fuld 
gang med at oprette et nyt pædagogisk-di-
daktisk center, der blandt andet skal bidrage 
til udviklingen af nye engagerende undervis-
ningsformer og på den måde medvirke til at 
styrke både forskningsbaseringen af under-
visningen og studieeffektiviteten.

clba@adm.ku.dk

Udover udfordringen med at få rekrut-
teret de rette forskere hurtigt nok peger 
universitetsdirektøren på at få de stude-
rende hurtigere igennem studierne som 
den anden store udfordring, som det er 
afgørende at løse de kommende år. 

KU har nemlig i udviklingskontrak-
ten med Videnskabsministeriet skrevet 
under på, at man vil sikre, at de bache-
lorstuderende reducerer studietiden 
med tre måneder i gennemsnit og at de 
kandidatstuderende reducerer den med 
to måneder i snit senest i 2014.

En målsætning som Jørgen Honoré 
kalder »ambitiøs«, men nødvendig at 
leve op til.

Allerede i 2013 er der således i den 
samlede danske universitetssektor afsat 
643 millioner kroner i færdiggørelsesbo-
nus, der skal fordeles mellem universite-
terne på baggrund af hver enkelt stude-
rendes gennemførelsestid.

Flere private penge
Et andet usikkerhedsmoment er, at le-
delsen budgetterer med, at de eksterne 
midler – altså pengene som KU-forskerne 
vinder i konkurrence med forskere fra 
andre universiteter fra offentlige forsk-
ningsråd, EU, private fonde og donorer 
– vil blive ved med at vokse. 

Forventningen er en vækst fra 2012 til 
2013 på 6,4 procent svarende til cirka 
150 millioner kroner, så man når op over 
en samlet indtægt på 2,5 milliarder kro-
ner næste år. 

Jørgen Honoré er dog ikke bekymret 
for, om væksten kan fortsætte. Optimis-
men bygger han på, at KU-forskerne i de 

forløbne år allerede har hjemtaget 
store bevillinger, blandt andet til fem 
nye grundforskningscentre til en samlet 
værdi af 274 millioner kroner over seks 
år med mulighed for yderligere forlæn-
gelse i fire år. 

»Der er også i år kommet godt med 
nye forskningsprojekter ind, til trods for 
den generelle økonomiske krise, så intet 
tyder på, at vi er ved at nå loftet. Der er 
stadig midler at søge i fondene, og der 
er rigtig mange af dem, og USA er et 
marked, som kan opdyrkes meget mere,« 
siger han.

På negativsiden tæller det også, at 
bygningsudgifterne vil stige med cirka 
150 millioner kroner til næste år.

En del af forklaringen er, at universite-
tet overtager det nye KUA-2 på Amager, 
en ny undervisningsbygning på Center 
for Sundhed og Samfund, det tidligere 
kommunehospital og en ny fødevarebyg-
ning på Frederiksberg. 

Men de stigende omkostninger skyldes 
også, at staten sætter huslejen op med 
2,7 procent gennem den såkaldte SEA-
ordning, der regulerer universiteternes 
betaling for at leje deres bygninger af 
Bygningsstyrelsen.  

Det er universitetet så utilfredse med, 
at man i øjeblikket overvejer muligheden 
for at søge om selveje og dermed over-
tage sine egne bygninger fra staten.

clba@adm.ku.dk

>

LYSINdFALd

Humaniora-dekan Ulf Hedetoft har lysere tider i sigte.
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vin & videnskab 
– en god cocktail
Årets Videnskabsgalla på Geologisk Museum bød på indblik i 
alt fra isbjørnens historie til og dna-baseret naturovervågning 
formidlet af scenevante forskere. Folk lyttede interesserede, 
mens de nippede til deres champagne. Hvorfor er 
Videnskabsgalla så populært? 

vIdENSKABSGALLA
Af Nina Maria Branner

En skarp duft af liljer fylder det ovale rum 
ved siden af foredragssalen på det Geo-
logiske Museum. Det er aftenen for årets 
Videnskabsgalla, og på det store, runde 
bord i midten af lokalet glimter de mange 
champagneglas om kap med lysekronen. 
Jakker rystes fri af regnvand, og folk tager 
for sig. For meget skal man dog nok ikke 
sløve sine hjerneceller, for om lidt skal de 
fodres med en ordentlig omgang naturvi-
denskab.

Vin & Videnskab blev lanceret i 2008 og 
afholdes hver onsdag i det smukke, gamle 
auditorium på Geologisk Museum. Her kan 
man i selskab med prominente personlighe-
der og eksperter blive ajour med den nyeste 
forskning og samtidig nyde et godt glas vin. 

Videnskabsgalla er det sidste i dette års 
foredragsrække: På ti minutter hver gør 11 
naturvidenskabelige forskere rede for det 
forgangne års studier, og det er bare om at 
følge med. 

»Tænk, at folks ældgamle dna er i vores 
drikkevand,« siger en ældre kvinde på vej til 
pausen efter fem hæsblæsende foredrag om 
blandt andet plantesystematik, kvartærzoo-
logi og dna-baseret naturovervågning. 

»Ja, tænk lige over det, næste gang du tager 
en tår vand!« svarer hendes veninde, mens 
de skyller informationerne ned med cham-
pagne. Kvinderne er pensionerede, forhen-
værende psykologer og nysgerrige: 

»Jeg har givet min veninde denne aften i 
fødselsdagsgave. Vi er ikke direkte tilknyttet 
den naturvidenskabelige forskning – men vi 
er interesserede i, hvad der foregår!«

Forskere med xfactor
Interesserede er de to kvinder ikke ene om 
at være. Siden Vin & Videnskab–arrange-
menterne så dagens lys, er deres popularitet 
vokset støt, og i dag bliver næsten alle fore-
dragene udsolgt. 

»Det har at gøre med formidlingens 
form,« siger Hanne Strager, udstillings- og 
formidlingschef for Geologisk Museum. 

»Vi fik at vide, at man ikke kunne formid-
le videnskab i en underholdende form, men 
det er netop stemningen ved disse arrange-
menter der gør, at folk kommer. Det er lidt 
ligesom at gå i teatret.« 

Netop de scenevante formidlere er denne 
aften bemærkelsesværdige, og eventuelle 
fordomme om den nørdede, indelukkede 
forskertype bliver i den grad manet til jor-
den. Langt de fleste af de 11 oplægsholdere 
får med selvironiske og kærlige videnskabs-

vittigheder flere gange salen til at runge af 
grin. Om det også skyldes vinen skal stå hen 
i det uvisse, men det er i hvert fald sikkert, 
at den gode stemning er en del af aftenens 
appel.

Erfaringer fra SdU
På Syddansk Universitet har man forsket 
i forskningsformidling og fundet ud af, at 
der ligger et stort potentiale i at få forskerne 
selv til at formidle deres viden. Mimo Anat-
bi, informationsmedarbejder og centerkoor-
dinator på Center for Kunst og Videnskab, 
fortæller, at centret eksperimenterer med at 
udnytte forskernes troværdighed og begej-
string i formidlingen:

»Når forskerne selv formidler, sikrer man 
autenticiteten. Forskernes egen begejstring 
og entusiasme smitter og skaber et nærvær. 
Den journalistiske formidling bliver nogle 
gange for meget på journalistikkens præ-
misser – kort og resultatorienteret. Det kan 
blive lidt kedeligt.«

Center for Kunst og Videnskab sigter på 
at gøre viden til oplevelse, og fx arbejder de 
tæt sammen med teaterinstruktører. Flere 
gange har Syddansk Universitet afholdt 
forskningens svar på XFactor: »Stjerner med 
hjerner”. Her øver ph.d.-studerende sig i at 
formidle deres viden på tre minutter og bli-

ver herefter bedømt på deres performance. 
Ifølge Antabi kan man ved at gøre forsk-
ningsformidlingen underholdende øge den 
almene interesse for videnskab.  

videnskabens relevans
Hanne Strager afviser, at de ved tilrettelæg-
gelsen af Vin & Videnskabs-aftenerne har 
talt med teatermennesker eller på anden 
måde lånt fra teaterverdenen. 

»Forskerne skal kunne holde et godt 
foredrag,« siger hun. »Vi er jo et museum, 
der skal kunne formidle vores viden.« 

Under alle omstændigheder er Vin & 
Videnskab forbilledlig, når man taler om 
forskningsformidling. Hvad enten denne 
aftens foredragsholdere har været en tur 
igennem ’Stjerner med hjerner’- program-
met eller fra naturens hånd er begavede 
med Xfactor, virker det, de gør. 

»Vi kommer bestemt igen,« siger de to 
pensionerede psykologer med store smil 
på læberne og viser et klippekort frem, 
som giver adgang til tre af de næste arran-
gementer i 2013. 

»Folk er jo også interesserede, fordi det 
er relevant for dem. Videnskab er noget, 
der påvirker vores hverdag og er relevant 
for mange ting,« siger Hanne Strager. Af 
den grund er Vin & Videnskabs foredrag 
heller ikke snævre. For eksempel handlede 
det ved et af dette års foredrag ikke blot 
om en ekspedition ned ad Congo-floden, 
men også om borgerkrigen i Congo, for-
tæller Hanne Strager. 

Skal man bedømme ud fra denne aften 
og Vin & Videnskab-projektet generelt, er 
der masser af mennesker, der interesserer 
sig for den aktuelle naturvidenskab. Og 
dette arrangements underholdende for-
midlingsform er noget, der tiltrækker. 

I aften har vi blandt andet lært, at man i 
bare et snapseglas vand kan finde dna fra 
samtlige et havs dyrearter, og at isbjørnes 
farve til dels stammer fra den store mængde 
hvalspæk, de indtager. Vi har grinet, vi har 
drukket vin, og vi er blevet klogere. 

Da publikum bevæger sig udenfor i den 
lette aftenregn, er den røde løber uden 
for museet blevet fugtig. Faklerne, som 
flankerer den, brænder dog stadig ligesom 
ørerne, der nok er trætte efter at have lyt-
tet intenst i tre timer. 

”Tænk, at  
folks ældgamle  
dna er i vores  
drikkevand” 
Ældre kvinde på vej til pausen
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GALLA i GROTTEN

Per Kirkebys ekspresionistiske 

udsmykning bidrog til drama-

turgien, da forskere formidlede 

deres resultater fra 2012.
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de studerende skal 
eje universitetet
Hvad skal Gwen Gruner-Widding stille op som ny 
studenterrådsformand, når hendes forgænger 
Bjarke Lindemann Jepsen fik opfyldt stort set alle 
de studerendes ønsker? Tja, man kunne jo opføre et 
kollegium og lære af DTU, hvordan man får campus til at 
summe af liv hele dagen og aftenen med.

dEN GAMLE FORMANd 

Bjarke Lindemann Jepsen skal til at studere retorik igen. Han har 

også kastet sig ud i et frivilligt job i den nyetablerede retshjælp, 

Ung og Ret, som allerede har rådgivet studerende i 40-50 juridiske 

sager. Han glæder sig til at skrue ned og se sin kæreste lidt mere.

dEN NYE FORMANd 

Gwen Gruner-Widding kommer sandsynligvis til at have sit 

jurastudium på vågeblus, mens hun er studenterformand. 

Hun regner heller ikke med at kunne se så meget til sin fami-

lie på Mors, som hun kunne ønske sig.

et forældrepar, der sagde, 
at deres fireårige da godt 
kunne flytte ind i sovevæ-
relset hos dem i et stykke 
tid, så der blev plads til en 
studerende.«

Undervisning i frikirke
2012 var også året, hvor 
Københavns Universitet 
indførte et minimumsti-
metal, et stort skridt på 
vejen til at gøre et dansk 
universitetsstudium til en 
regulær heldagstjans. Og 

rektor ansatte en ny juridisk 
studenterambassadør, der 
i fremtiden skal forsvare de 
studerendes rettigheder på 
uni. Begge dele store lunser 
til Studenterrådet. Og oven 
i hatten kom en lidt teknisk 
sejr, nemlig oprettelsen 
af en stribe faglige studie-
nævn på det store fakultet 
Science, selv om ledelsen 
faktisk havde tænkt sig en 
anden model. 

Det er ikke til at vride et 
eksempel ud af de to stu-
denterspidser på, at noget 
er gået i fisk for Studenter-
rådet i 2012.

»Der har ikke været no-
gen fiaskoer,« siger Bjarke. 

»Men det har krævet 
hårdt arbejde at være en 
studenterorganisation, som 
faktisk mener det seriøst, 
når vi siger, at vi repræsen-
terer alle studerende. Det er 
hårdt arbejde, men enormt 
vigtigt, at holde kontakten 
med vores medstuderende i 
de seks fakultetsråd og cirka 
55 aktive fagråd.« 

Han anslår, at han selv i 
snit har arbejdet 10 timer 

om dagen, også i weeken-
den, i sit formandsår. Gwen 
Gruner-Widding forventer, 
at hun får lige så travlt. 

»Vi taler meget om lo-
kalemangel for tiden. Især 
til undervisning. Folk har 
timer alle mulige absurde 
steder. Jeg har selv haft un-
dervisning i en frikirke, men 
det var nu ikke det værste 
sted. Det var bare lidt svært 
at se, hvad der foregik, når 
man sad oppe bag orglet,« 
siger hun.

dekaner kan ikke lave 
studiemiljøer
Gwen vil også satse på blø-
dere politiske temaer og 
udvikling af det, hun kalder, 
’KU’s sociale rum’. 

»Hvis nu nogen vil lave et 
cykelværksted, må man fin-
de en garage, hvor de kan 
være. Der skal være plads til 
alt det, der ligger uden for 
undervisningstimerne også. 
Det er en stor del af at være 
studerende, at man har et 
liv på universitetet, efter at 
undervisningen slutter.«

Grundlæggende handler 
det om, at universitetet 
skal være de studerendes 
campus.

»Debatten handler jo 
om, at vi skal skynde os og 
komme hurtigere igennem,« 
siger Bjarke. »For sam-
fundets overlevelse er de 
studerendes ansvar, lyder 
det. Men vi mener ikke, at 
det er karakterbonus, pisk 
og progressionskrav, der 
skaber mindre frafald og 
hurtig gennemførelse – det 
er, at man har nogle med-
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dOBBELTINTERvIEW
Af Christoffer Zieler

2012 var et annus mirabilis, 
et fedt, fedt studenterår. 
Københavns Kommune 
besluttede for eksempel, at 
det faktisk er hovedstadens 
problem, at tusindvis af 
studerende hvert efterår 
ankommer til byen for at 
opdage, at der ikke er noget 
sted, de kan sove.

»Vi er ikke de eneste, der 
har sagt til kommunen, at 

de må tage sig sammen, 
men jeg tror nu alligevel, 
at det var vores mediekam-
pagne og sofaformidling, 
der gjorde en forskel,« siger 
Bjarke Lindemann Jepsen. 

Han er netop gået af som 
formand for Studenterrå-
det, og Uniavisen har bedt 
ham gøre status sammen 
med sin efterfølger Gwen 
Gruner-Widding.

Den omtalte Sofaformid-
ling gik ud på at få stude-
rende til at indlogere sig hos 

hinanden. Studenterrådet 
stod for at skabe kontak-
terne og sætte hjemløse 
studerende i kontakt med 
gavmilde sofaejere. Medi-
erne elskede historien.

»Pludselig kom der 
ansigter på problemerne 
med at finde et sted at bo i 
studiestarten,« siger Gwen, 
»og det var ikke kun stude-
rende, der meldte sig, sådan 
som vi havde troet; det var 
alt fra kollegier, der gav 
plads i fælleskøkkenet til 
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rende viser, at engagement 
kan antage mange former.

»Vi er jo nørdernes nør-
der rent studenterpolitisk. 
Men det er lige så vigtigt, 
som det vi laver, hvis man 
holder madklub på Datalo-
gisk Institut eller indretter 
cykelværksted på Science. 
Det må ikke være et krav at 
stille sit liv på standby for 
at være en del af det sociale 
fællesskab. Små projekter 
kan også give ejerskab og 
sammenhold på fagene,« 
siger Gwen. 

Bjarke nikker. 
»For mig er der ikke den 

store forskel på at være po-
litisk aktiv eller være den, 
der står i fredagsbaren hver 
fjerde uge eller sidde i rets-
hjælpen en gang om ugen,« 
siger Bjarke. 

»Og der er også dem,« 
fortsætter han, »der bare 

prioriterer deres studier 
hårdt, fordi det er svært, 
eller fordi de bare vil 
være verdens bedste. Men 
lige præcis for dem er det 
vigtigt, at der også er en 
studiekammerat, der siger: 
’Du skal da lige med ned og 
have en øl’. Det er hårdt at 
gennemføre et studium helt 
alene. Studenteraktiviteter-
ne er det mest finmaskede 
net mod frafald, hvis man 
skal sætte det på spidsen.«

»Der er jo sindssygt man-
ge ressourcer på universi-
tetet,« siger Gwen. »Vi vil 
gerne lave et kollegium, så 
vi ringer lige til landskabs-
arkitekterne og får dem til 
at lave nogle tegninger, og 
det er de helt med på.«

I er simpelthen ved at lave 
Studenterrådets Kollegium?

»En god idé, ikke?« siger 
Gwen. »Vi mangler bare lige 
en investor med et par hun-
drede millioner.« 

Men hun og de andre stu-
denterrødder er i gang med 
at holde de første møder 
med pengetankene.

chz@adm.ku.dk

studerende, der hiver en i 
nakken, når man er ved at 
falde af hesten. Det sociale 
miljø er alfa og omega.«

Både Gwen og Bjarke kig-
ger til studiemiljøerne på 
RUC og DTU, når de tænker 
studieliv på KU. 

»DTU’erne har masser af 
timer, og de studerende har 
virkelig ejerskab over cam-
pus med motionslokaler, 
barer, svømmehal, hele mo-
levitten. Der er bare altid liv 
på DTU, også om aftenen. 
På RUC er der tomt efter 
forelæsningerne, og når de 
laver projektarbejde, bliver 
de studerende herinde i 
København. Hvorfor er det 
sådan?« spørger Bjarke re-
torisk. 

»At præge universitetet 
og være en del af et fæl-
lesskab er helt sikkert en 
faktor. Folk skal igennem 

studierne som mennesker, 
ikke som kvæg.« 

Når de studerende skal 
regere på campus, er det 
også fordi det går galt, når 
universitetets ledere vil 
styre løjerne, mener de to. 
Et aktuelt eksempel er ud-
skiftningen af de studeren-
des egen rusintroduktion på 
Science med et pædagogisk 
program udstukket fra de-
kanatet.

»Statistikken viste, at der 
kom et kæmpe frafald bag-
efter. Det er svært at sige, at 
det lige skyldtes bortfaldet 
af rusturen, men det var den 
store ændrede faktor,« siger 
Gwen. »Det er vigtigt, at det 
er de ældre studerende, der 
står for introduktionen. Det 
er sådan, de nye studerende 
lærer dem at kende, der 
kan hjælpe dem igennem 
studiet.«

Cykelværksteder  
er også politiske
Men er Studenterrådet ikke 
et forum for de særligt dedi-
kerede? Spørgsmålet er, om 
Gwen og Bjarke forventer 
for meget, når de forlanger, 
at de studerende forandrer 
campus, konfronterer le-
delsesbeslutninger, tager 
ejerskab. 

Det afviser de to for-
mænd. Og KU’s aktive stude-

We are tHe  
14.8 Percent
Universitetsvalget er overstået for i år. Studenterrådets 
Emilie Nayberg bliver ny studenterrepræsentant i KU’s 
bestyrelse.

UNIvALG 2012
Af  Nicklas Freisleben Lund

Universitetsvalget er et sim-
pelt spil: I en to-tre uger prø-
ver Uniavisen, universitetets 
kommunikationsmedarbej-
dere og de aktive studenter-
politikere at få de studerende 
til at stemme. Det endelige 
resultat bliver en lav valgdel-
tagelse og at Studenterrådet 
vinder til sidst. 

Valgets mest profilerede 
post – posten som studenter-
repræsentant i KU’s besty-
relse – gik således til Stu-
denterrådets repræsentant, 
psykologistuderende Emilie 
Nayberg. Og det med sikker 
margen til hendes modkan-
didater: 

Studenterrådets valg- og 
listeforbund blev således 
bestyrelsesvalgets klare 
vinder med 4.529 stemmer 
(84,2 procent) efterfulgt af 
valgforbundet mellem Frit 
Forum og Radikale Stude-
rende, der i alt opnående 
511 stemmer (9,5 procent). 
Konservative Studerende 
opnåede 342 stemmer (6,4 
procent).

Holder meget  
af hverdagen
Det var der derfor også et 
tilfreds, nybagt bestyrelses-
medlem, som Uniavisen talte 
med efter valget.

»Jeg er meget glad for, at 
vi i Studenterrådet har fået 
så godt et valg,« siger Emile 
Nayberg, der ser frem til at 
sikre de studerende en stærk 
fælles stemme i bestyrelsen 
sammen med den anden 
studenterrepræsentant, Mat-
tias Friis Jørgensen, der blev 
valgt ind i bestyrelsen for 
Studenterrådet sidste år.

I en periode hvor KU er i 
rivende udvikling anser Emi-
lie Nayberg sikringen af de 
studerendes studiemiljø for 
at være en af de mest pres-
serende opgaver

»For tiden fylder fusioner, 
flytninger og byggerier rig-
tig meget i de studerendes 
dagligdag på KU. Derfor skal 
vi sikre, at vi ikke splitter 
studiehverdagen ad.«

85 procent gad ikke valget
Var valgresultatet opløften-
de for Studenterrådet, så var 

den samlede valgdeltagelse 
dog igen i år nedslående. 
Kun 14,8 procent af de stem-
meberettigede valgte at sæt-
te kryds ved kandidaterne til 
bestyrelsen, akademisk råd 
og studienævn. Og det end-
da efter at valget i år havde 
fået stor opmærksomhed.

Såvel de aktive studen-
terpolitikere som Uniavisen 
og KU’s kommunikationsaf-
deling har gjort deres for at 
sætte univalget på de stu-
derendes dagsorden – men 
altså uden held.

»Det er ærgerligt, at valg-
deltagelsen har været så lav, 
og det er en stor opgave, 
som vi på KU skal forsøge at 
løse,« siger Emilie Nayberg, 
der dog ikke mener, at tal-
lene betyder, at KU’s stu-
derende er ligeglade med 
studenterpolitik.

»Nu er valget jo kun en 
lille del af studenterdemo-
kratiet. Og når man møder 
de studerende ude på fakul-
teterne og snakker med dem 
om, hvad vi arbejder for, så 
er de interesserede, vil gerne 
høre mere og vil gerne være 
med.«

Frit Forum:  
Rektor griner af os
Den udlægning er Studen-
terrådets politiske modstan-
dere langt fra enige i. 

»Studenterrådet kan ikke 
hævde at være de stude-
rendes repræsentant, når 
det er under hver sjette 
studerende, der har stemt,« 
siger Jarl Feyling, der var 
spidskandidat til bestyrelsen 
for socialdemokraternes stu-
denterorganisation. 

»Det handler jo om, hvil-
ken magt vi kan møde rektor 
og bestyrelsen med. Og med 
så begrænset repræsentati-
on, tror jeg, at rektor griner 
lidt af os,« tilføjer han.

Han tvivler på, at Studen-
terrådet overhovedet er inte-
resseret i et rigtigt valg? 

»Deres kandidater er jo 
allerede udpeget på deres 
egen generalforsamling, 
hvor der deltager 70 per-
soner. Og Studenterrådets 
repræsentanter bliver valgt 
sikkert ind og modtager 
derfor penge fra KU, som de 
blandt andet bruger på at 
aflønne sig selv.« 

I år fik Frit Forum under 10 
procent af stemmerne og var 
milevidt fra at komme ind i 
bestyrelsen? Er Frit Forum 
først og fremmest et protest-
parti?

»Vores stemmeandel er 
lav, men det skal ses på 
baggrund af, at vi havde 

et samlet valgbudget på 
920 kroner. Prøv at spørge, 
hvor meget Studenterrådet 
brugte? Men ja, man kan 
godt kalde os et protest-
parti, og vi vil blive med 
at protestere, så længe det 
studenterpolitiske system på 
KU fungerer så åndssvagt,« 
siger han.

Så I stiller også op til næste 
valg?

»Ja.«

valg igen om få måneder
Og det får Frit Forum, Stu-
denterrådet og de andre 
studenterpolitiske organi-
sationer snart mulighed for 
igen. I juli 2012 vedtog uni-
versitetsbestyrelsen nemlig, 
at der skal etableres såkaldte 
institutråd, som skal sikre 
medarbejdere og studerende 
indflydelse på de beslutnin-
ger, der træffes ude på uni-
versitets institutter. 

Institutrådene skal være 
etableret senest marts 2013, 
så allerede i starten af det 
nye år kan de studerende 
forvente at skulle til valgur-
nerne igen. 

Samtlige resultater fra no-
vember måneds universitets-
valg kan læses på kunet.dk

”At præge universitetet  
og være en del af et 
fællesskab er helt  
sikkert en faktor. Folk 
skal igennem studierne 
som mennesker, ikke 
som kvæg.” BESTYRELSESMEdLEM

Studenterrådets Emilie Nayberg
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Studerende 
spinner støvet af 
Retsforbundet
Efter mange år på dansk politiks sidelinje har Retsforbundet nu relanceret sig selv. 
Strategerne bag partiets genfødsel er et hold kommunikationsstuderende fra 
Københavns Universitet, der siden september har knoklet for at opdatere partiets 
profi l over for nutidens vælgere.

TEORI I PRAKSIS
Af Nicklas Freisleben Lund

Præcis kl. 16:45 mandag den 26. november 
toner Restforbundets politiske ordfører, 
Poul Gerhard Kristiansen, frem i TV2 News’ 
nyhedsstrøm for at præsentere partiets til-
bagevenden til dansk politik.

I samme øjeblik bryder jublen ud blandt 
en gruppe studerende i Studenterhusets 
Café. Kausalsammenhængen? Indslaget 
markerer den succesfulde kulmination på 
mange måneders hårdt slid for de stude-
rende.

Siden september har de nemlig som en 
del af kurset ’Medieret Selvfremstilling’ ved 
Institut for Nordiske Studier og Sprogviden-
skab i fællesskab forsøgt at løse en betrag-
telig udfordring: at relancere et parti, som 
de seneste årtier stort set er forsvundet fra 
danskernes politiske bevidsthed.

Udfordringer motiverer
Kursets udgangspunkt har været vægtnin-
gen af en ’hands-on’-tilgang til områder som 
blandt andet branding, kommunikations-
strategi, stakeholderrelationer og kampag-
netilrettelæggelse, fortæller underviseren, 
kommunikationsforsker og lektor Mie Femø 
Nielsen.

»De studerende bliver ikke gode til at 
kommunikere ved bare at læse om det. De 
bliver også nødt til at prøve det i praksis,« 
siger hun.

»Og så lærer de studerende også mere, 
fordi den her type udfordringer motiverer 
dem helt enormt og derfor får dem til at yde 
en langt større indsats.«

Men hvorfor var det netop Retsforbundet, der 
blev de studerendes projekt? 

»I foråret gik jeg i gang med at overveje 
forskellige ’cases’ til kurset. Og i juli hørte 
jeg et interview med Retsforbundets Poul 
Gerhard Kristensen på Radio 24/7, og det 
gav mig ideen. Så jeg begyndte at læse de-
res materialer igennem. Og det stod klart, 
at de ville være en god case. På den ene side 
havde de en klar, gennemarbejdet politik, 
men på den anden side havde de tydeligvis 
samtidig brug for hjælp til at formidle.«

»Derfor blev Retsforbundet også meget 
taknemmelige, da jeg præsenterede dem for 
projektet, som de godt kunne se ville blive 
en kæmpe gave for partiet.« 

Taget godt imod
At det også har været en kæmpe opgave for 
de studerende, kan to af kursusdeltagerne 
– Maria Rottböll, 22 år, og Mette Haugsted, 
25 år – skrive under på. For de seneste man-
ge måneder har projektet betydet en daglig 
arbejdsbyrde på seks-otte timer. Naturligt 
nok, når man på blot tre måneder skal gen-
oplive et næsten 100 år gammelt parti, der 
ikke været repræsenteret i Folketinget siden 
1981 og hvis politiske storhedstid skal fin-
des i slutningen af 1950’erne.

»Retsforbundet er et gammelt parti med 
en lang historie. Og vores opgave har ikke 
været at pille ved partiets identitet, men 
hjælpe dem til at kommunikere deres politik 
klarere ud,« siger Mette Haugsted.

»For eksempel var det en udfordring at 
forstå deres politik ud fra deres skriftlige 
materiale. Derfor har vi blandt andet gen-
nemarbejdet deres fyrre sider lange parti-

program, og hjulpet dem med at rydde ud i 
kancellisproget og i stedet formulere deres 
mærkesager kort og skarpt.«

Umiddelbart kunne det lyde som en utak-
nemmelig opgave at lære gamle græsrødder 
kommunikative tricks, men det har langt fra 
været tilfældet, fortæller Maria Rottböll.

»Vi har arbejdet tæt sammen med Rets-
forbundets ledelse, og de har taget rigtig 
godt imod vores ideer. Og da vi umiddelbart 
før den officielle lancering præsenterede 
resultatet for partiets medlemmer, var de 
overraskede, men tilfredse, da de godt 
kunne se det nødvendige i tiltagene. Derfor 
er vi heller ikke i tvivl om, at vi har leveret 
et godt resultat.«

Gennemtænkt, moderne
 og nu med lilla kvist
Fordelt på fem grupper med ansvarsområ-
der som ’Kampagne’, ’Brand’ og ’Retsforbun-
det fremover’, har de studerende givet par-
tiet en total makeover – lige fra de politiske 
formuleringer over pressefotos til en spritny 
hjemmeside.  

Det mest iøjefaldende tiltag er ændringen 
af partiet visuelle identitet: Partifarven er 
ikke længere orange, men lilla, og tidligere 
tiders kantede ’E’ er udskiftet med et lille og 
blødt et af slagsen, hvorfra en lille bladbæ-
rende kvist springer frem.

24-årige Nathasja Lauritsen, der har ar-
bejdet i brand-gruppen, fortæller om over-
vejelserne bag partiets nye grafiske udtryk.

»Et af Retforbundets mærkesager er at 
gøre op med blokpolitikken, og lilla er jo en 
blanding af blå og rød. Men samtidig skiller 
farven sig også ud. Den er der ikke andre 

partier, der anvender, mens Liberal Alliance 
har gjort orange til sin partifarve.«

»Generelt har vi villet gøre udtrykket 
mere moderne og blødt. Og det har Retsfor-
bundet været helt med på. Netop fordi der 
altid har været en tanke bag, og vi ikke har 
ændret tingene bare for at ændre dem.«

Hvad er tanken bag bladet, der vokser ud 
af e’et?

»For det første er miljø og bæredygtighed 
en af partiets mærkesager. Men samtidig 
udtrykker det dynamik. Og så er bladet 
noget, som man kan huske, noget der ville 
skille sig ud på en valgplakat.«

Tilfredst jordskælvsoffer i Lorry
Men én ting har været at kreere et nyt og 
mere dynamisk Retsforbund. En anden er at 
sikre, at det 250 mand store parti også kan 
bibeholde det, når de snart ikke længere 
kan nyde godt af en engageret kommunika-
tionsstab af 34 universitetsstuderende.

»Derfor har vi også fastlagt nogle meget 
udførlige strategier, som gør det muligt for 
medlemmerne at forsætte den nuværende 
udvikling,« siger Mette Haugsted.

»Vi har for eksempel lavet en kalender, 
der både på års-, måneds- og ugebasis be-
skriver hvilke web- og kommunikationsop-
gaver, der skal udføres, samt hvem der har 
ansvaret for det.«

Retsforbundets webansvarlige, Morten 
Blaabjerg, der også er partiets flygtninge-
ordfører, ser frem til at tage handsken op.

»Der er bestemt meget at arbejde videre 
på. Men vi glæder os til det, da vi er me-
get tilfredse med projektet. Det er genialt 
tænkt, har jeg ofte sagt til mig selv,« siger 
han.

»Det har været overvældende at være 
med til. Ligesom at stå midt i et jordskælv. 
Vi kunne mærke, at det det bevægede sig, 
men vi vidste ikke hvorhen.« 

Morten Blaabjerg håber i hvert fald, at re-
lanceringen kan generere en lysere politisk 
fremtid for partiet. 

Er målet så en opstilling til næste Folke-
tingsvalg? Det afviser flygtningeordføreren 
ikke, men i første omgang er målet mere 
kortsigtet:

»Håbet med kampagnen har været at få 
styrket organisationen og forhåbentligt få 
skabt interesse om Retsforbundet, og ad 
den vej få nye medlemmer.«

For de studerende er succesen dog alle-
rede en realitet.

»Det har været en vildt spændende pro-
ces,« siger Mette Haugsted.»Vi har fået mas-
ser af praktisk erfaring og prøvet en masse 
ting af. Og det gør meget for vores CV.«

Om projektet bliver det første skridt på 
Retsforbundets vej tilbage til Christians-
borg, kan kun tiden vise. Og lige nu fylder 
det mere, at Michael Blaabjerg skal prep’es 
– som ’forberedelse’ hedder i new(s)speak – 
før han om en times tid skal tale partiets sag 
i TV2 Lorry. Det kan partiets politiske ordfø-
rer nemlig ikke nå. Han er jo i News.
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På SKOLEBÆNKEN

De studerende på kurset skulle lære at 

kommunikere strategisk. Det gjorde de 

ved at lære Retsforbundet at formidle 

deres politik til det 21. århundredes 

vælgere.
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da universitetet flagede på halvt
 
Ethvert ungt menneske, der dør meningsløst, fortjener et helt samfunds sorg.
Jonas Thomsen Sekyere fik den, hans død efter et knivstik i hjertet blev den  
store samlende begivenhed på vores universitet – måske i København – i 2012.
Måske fordi så mange mennesker kendte Jonas, elskede ham, var inspirerede af ham,  
troede han kunne forandre verden.
Måske fordi han som københavner, studerende, kollegianer, kæreste og ven syntes bekendt.  
Måske fordi han minder om omfanget af de spor, der efterlades.
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Hvordan undgår vi en ny Penkowa-skandale, var emnet for 
et debatmøde om god videnskabelig praksis på Københavns 
Universitet. I stedet kom det til at handle om de grå får 
blandt forskerne, og hvordan man forhindrer, at de for alvor 
kommer i uføre. 

vIdENSKABELIG UREdELIGHEd 

Af Claus Baggersgaard

Hvis et enkelt sort får blandt forskerne 
virkelig vil snyde og har evnerne til det, 
kan hverken ledelsen, strenge regler, mere 
undervisning i videnskabelig etik eller en 
omfattende kontrol forhindre det.

Det interessante er derfor ikke at disku-
tere, hvordan Københavns Universitet (KU) 
undgår en ny sag i stil med den om hjerne-
forskeren Milena Penkowa, men hvad man 
gør ved de grå får blandt forskerne, der har 
rod i deres data, skriver af hist og pist, er 
lidt for kreative med deres konklusioner og 
ikke mindst får deres navn på publikationer, 
som de kun har ydet et meget begrænset 
bidrag til.  

De er med andre ord lidt uldne i kanten, 
men ikke direkte uredelige.

Debatmødet med titlen »Efter Penkowa – 
hvordan sikrer Københavns Universitet god 
videnskabelig praksis« arrangeret af Prak-
sisudvalget kom derfor til at handle over-
raskende lidt om den skandaleombruste 
hjerneforsker.

Udvalget, som behandler sager om god vi-
denskabelig praksis på KU, fik i forbindelse 

med rektors handleplan efter Penkowa-
skandalen, til opgave at finde ud af, hvor-
dan reglerne kan ændres.

Udvalget arbejder ifølge formanden Jens 
Schovsbo på den endelige rapport, og de-
batmødet den 26. november skulle tjene 
som sidste input.

Kulturændring er nødvendig  
De særligt indbudte debattører var enige 
om, at en kulturændring ude i forsknings-
miljøerne er vejen frem, hvis man skal und-
gå at flere forskere ender med at komme på 
kant med de skrevne og uskrevne regler for 
god praksis.  

Tidens trend udfordrer nemlig de klas-
siske videnskabelige dyder, og flere føler et 
pres for at virke smartere og klogere, end 
de måske er, sagde Jens Schovsbo i sin vel-
komsttale.  

Klemens Kappel, medlem af Praksisudval-
get og lektor i filosofi ved Institut for Medier, 
Erkendelse og Formidling, foretrak at tale om 
behovet for selvbesindelse i forskerkredse.

Der er brug for en større villighed til at 
konfrontere og dele viden om brud på god 
videnskabelig praksis, og det gælder også 
for ham selv, understregede han. 

belønningssystem og selvkontrollen blandt 
forskerne.

Han nævnte som et eksempel, at man 
bruger antallet af artikler, som forskerne 
publicerer som kvalitetsstempel. 

Uddelingen af priser til eliteforskere af in-
stitutioner fjernt fra de faglige miljøer og ud 
fra kriterier, der dybest set ikke har noget 
med forskning at gøre, så som hvor ekspo-
neret forskerne er i medierne, virker også 
underminerende. 

Desuden bør ledelsen også distancere sig 
fra for eksempel en retorik med metaforer 
hentet fra krig og konkurrencesport, når 
den taler om forskning. Det risikerer at 
fremme en kultur, hvor forskerne ser hin-
anden som fjender. I konkurrencesport er 
der kun en vinder, mens forskning kræver et 
samarbejde for at få gode resultater, påpe-
gede Klemens Kappel.

»Ledelsen kunne godt beslutte at sætte 
et værn op, der beskytter de ansatte mod 
verden udenfor. Jeg taler ikke om, at 
universitetet skal være et beskyttet værk-
sted, men man kunne tilstræbe, at der 
eksisterede nogle andre logikker end for 
eksempel i et multinationalt selskab,« 
sagde han.   

Ledelsens dilemma
Peter Harder, professor ved Institut for En-
gelsk, Germansk og Romansk, der har været 
indkaldt som medlem af det udvidede Prak-
sisudvalg i forbindelse med arbejdet med at 
sikre god praksis efter Penkowa-skandalen, 
mente derimod, at ledelsen står i et dilem-
ma, da den ikke blot kan vælge at ignorere 
det ydre pres på forskerkulturen.

Den bliver nødt til at forholde sig til den 
øgede konkurrence om forskningsmidlerne, 
og samtidig betyder ledelsens ansvar, at den 
har vanskeligt ved at reagere på mistanker 

»Hvis du spørger, om jeg selv ville konfron-
tere en kollega, som jeg mistænkte, er sva-
ret, at jeg ville være noget tilbageholdende. 
Omkostningerne er meget store; det ville 
koste 30 års uvenskab,« sagde han. 

Klemens Kappel mener, at problemet 
er, at de interne belønningsmekanismer, 
socialiseringen og den faglige anerkendelse 
blandt forskerne er under pres og har brug 
for at blive styrket. 

»Forskere er ikke helgener, og der er iso-
leret set stærke incitamenter til at snyde, da 
karriere og økonomi afhænger af, om de gør 
nogle opdagelser. En væsentlig grund til at 
brud er forholdsvis sjældne, er de interne 
mekanismer i form af belønning til de, der 
lever op til normerne, og sanktioner mod 
de, der bryder normerne. Ledelsen ved ikke, 
hvem der laver god og dårlig forskning, og 
stærk kontrol kan virke demotiverende, så 
der er kun de lokale forskningsmiljøer til at 
opretholde en transparent og kritisk kultur,« 
sagde Klemens Kappel.

Skru ned for krigsretorikken
Han frikendte dog ikke fuldstændig ledel-
sen for at bære et medansvar, da den kan 
medvirke til at underminere det interne 

efter Penkowa:

Forskningens 
grå får skal 
indfanges 
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om videnskabelig uredelighed, før beviserne 
er uomstødelige. 

Lederne vil forsøge også undgå en skan-
dale, da det kan ødelægge universitetets og 
deres eget ry og rygte, og de føler også en 
pligt til at bakke den anklagede medarbej-
der op, da sager om uredelighed kan øde-
lægge vedkommendes liv og karriere.

Det er derfor ikke realistisk at tro, at le-
delsen kan løse problemerne, det er op til 
forskerne selv, mener Peter Harder.

»Det er ikke velanset at snakke om sit 
beskidte undertøj med kollegerne, men 
der er brug for mindre privatlivets fred i 
forskningen. Så snart det diskuteres, om 
noget er holdbar praksis, skal det frem i 
lyset, for ellers risikerer tingene at skride,« 
sagde Peter Harder, der foreslog, at uni-
versitetet fremover offentliggør en årlig 
redegørelse over, hvilke praksisproblemer, 
der er blevet diskuteret på KU det forgan-
gene år.

Forskerspirer mangler viden   
Peter Sandøe, som er professor ved Institut 
for Produktionsdyr og Heste og ved Institut 
for Fødevare- og Ressourceøkonomi, og 
som er sektionsleder det sidstnævnte sted, 
har siden årsskiftet været ansvarlig for den 
obligatoriske undervisning i god videnska-
belig praksis af alle nye ph.d.-studerende 
på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og 
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 
(Science).

De studerende lærer blandt andet at 
kende forskel på brud på god praksis og 
decideret uredelighed, de får kendskab til 
reglerne omkring forfatterskab, datahåndte-
ring, og hvordan man håndterer eventuelle 
interessekonflikter. Endvidere hører de om 
normer for god kommunikationen med of-
fentligheden.

»Kurset kan ikke i sig selv ændre en dårlig 
kultur, og der er ikke bevis for at sige, at det 
vil forebygge sager om grov uredelighed i 
stil med Penkowa, bortset fra at større viden 
om reglerne måske vil gøre det nemmere 
for omgivelserne at gribe ind, når de ser 
problematisk adfærd. Kurset skal ses i sam-
menhæng med andre initiativer, og i alle til-

fælde er det først og fremmest adfærden hos 
de grå får, som vi er ude efter at påvirke,« 
sagde han.

datarod er udbredt   
Lars Holm Rasmussen, der er specialkonsu-
lent på Science og blandt andet underviser 
ph.d.-studerende i opbevaring af forsk-
ningsdata og kvalitetssikring, kunne fortæl-
le, at det er et område, hvor mange kommer 
i konflikt med god videnskabelig praksis. 
Man burde derfor internt på KU få diskute-
ret igennem, hvad politikken på området 
skal være, og hvem der har ansvaret for, at 
data opbevares forsvarligt, mente han.

En undersøgelse lavet af Nature i 2005 vi-
ste, at en ud af tre forskere ikke opbevarede 
deres data ordentligt. 

Det er ellers god skik at opbevare data 
i 10-15 år. Ifølge den såkaldte Singapore-
erklæring bør forskeren også føre en logbog, 
så andre kan tjekke, hvad de har lavet, og 
man bør ligeledes dele sine data med andre 
forskere.

»Lemfældig omgang med data skyldes 
oftest mangel på viden, nedprioritering og 
almindelig rod. Selvom det ikke er af ond 
vilje, er det stadig meget problematisk. 
Universitetet må også afgøre, hvilke facili-
teter i form af for eksempel server- og fry-
serplads, der skal stilles til rådighed. Er det 
for eksempel rimeligt, at ph.d.-studerende 
oplever at måtte gemme deres data på deres 
egen eksterne harddisc? Jeg synes det ikke,« 
sagde Lars Holm Rasmussen.

Rektor Ralf Hemmningsen svarede, at 
det er en central diskussion, hvordan man 
sikrer, at data kan findes selv efter forskeren 
har forladt institutionen, men han advarede 
mod at lægge ansvaret over på universitetet. 
Det vil medføre et utåleligt bureaukrati.

»Den rigtige tilgang må være, at den 
enkelte forsker bærer ansvaret, og institu-
tionen stiller de nødvendige faciliteter til 
rådighed,« sagde han.

Fløjteblæser eller guru
Et andet forslag lyder, at KU enten skal ind-
føre en såkaldt whistleblower- eller ’named 
person’-ordning.

En whistleblower eller fløjteblæser-
ordning, som det kunne kaldes på dansk, 
indebærer, at man udpeger en person, som 
de ansatte kan gå til uden om ledelsen, hvis 
de har kendskab til kritisable eller direkte 
ulovlige forhold i organisationen.

En ’named person’, eller en særligt ud-
peget person, er en mere uformel ordning, 
hvor en forsker udpeges særligt til at vareta-
ge spørgsmål om god videnskabelig praksis. 

Det skal være en samvittighedsperson, de 
andre ansatte har tillid til, som de kan søge 
råd og vejledning hos i forbindelse med tvi-
ster eller mistanker om dårlig praksis eller 
uredelighed. 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har 
allerede indført ordningen som forsøg i to 
år.

Henrik Udsen, professor ved Det Juridiske 
Fakultet, oplyste, at en whistleblower-ord-
ning skal godkendes af Datatilsynet, da det 
indebærer, at man registrerer og håndterer 
personlige oplysninger. 

Ifølge Henrik Udsen er der en række 
spørgsmål, som man skal tage stilling til, in-
den man opretter en sådan ordning.

Hvilke oplysninger skal kunne indberet-
tes? Kun strafbare eller skal det være bre-
dere?

åRETS UGLE 

»Den har en silhuet af 

grantræer på sin nederste 

del og en fuldmåne i nak-

ken; så den hæver sig lige-

som ud af sin egen skov. 

Det er jo det, vi gerne vil, 

når vi arbejder akademisk: 

komme derop, hvor vi kan 

få overblik over ting,« si-

ger Mette Birkedal Bruun 

om sin porcelænsugle fra 

Royal Copenhagen, der i 

år er dekoreret af kunst-

neren Allan otte.
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Hvad skal formålet være? Går man kun efter 
videnskabelige uredelighed eller også andre 
forhold?

Hvem må indberette? Ansatte og besty-
relsesmedlemmer kan indberette, mens det 
er mere tvivlsomt, om det også vil være gæl-
dende for de studerende?

Skal man have lov til at anmelde ano-
nymt, hvem kan der indberettes om, og 
hvem skal modtage og behandle oplys-
ningerne, er også alle spørgsmål, der skal 
afklares.

 »Der er fordele og ulemper, uanset hvor-
dan man udformer ordningen. Hvis adgan-
gen begrænses, og man ikke tillader anony-
mitet, undgår man måske, at det bruges til 
hævn og repressalier, men til gengæld risi-
kerer man, at ingen vil bruge den. Hvis man 
derimod gør den for åben, bliver konsekven-
sen måske et stikkersystem med et overflod 
af indberetninger,« sagde Henrik Udsen.   

Peter Sandøe mente, at en ’named person’ 
må være velegnet til at håndtere de grå får, 
og Peter Harder påpegede, at formålet med 
en whistleblower-ordning må være at få 
ram på storsvindlerne, så det er spørgsmå-
let, hvad man vil.

Nils Strandberg Pedersen, formand for 
KU’s bestyrelse, erklærede, at han umiddel-
bart er mest tilhænger af en ’named person’-
ordning.

»En ’named person’-ordning er god, fordi 
den nedskalerer problemerne i stedet for 
at opskalere dem. For eksempel ved mange 
ikke, hvordan de skal håndtere forfatter-
skabsuenigheder. Jeg er derimod betænke-
lig ved en whistleblower-ordning i et uni-
versitetsmiljø, da alt mulig gammel nag kan 
komme ind, og desuden har man i Danmark 
mulighed for at indberette sin mistanke om 
uredelighed direkte til Udvalgene vedrø-
rende Videnskabelig Uredelighed, sagde 
bestyrelsesformanden.     

    
clba@adm.ku.dk

”Forskere er ikke 
helgener, og der er stærke 
incitamenter til at snyde, 
da karriere og økonomi 
afhænger af, om de gør 
nogle opdagelser.”
Klemes Kappel, medlem af Praksisudvalget
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Jo ældre ikke-europæiske 
stater er, desto mere 
udemokratiske er de i dag. 
Det er en af de konklusioner, 
som Jacob Gerner Hariri 
er nået frem til i sin ph.d.-
afhandling. opdagelsen er 
blevet forsidestof i verdens 
førende politologiske 
tidsskrift, men har også 
skaffet KU-forskeren en 
enkelt beskyldning for 
eurocentrisme.
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lære gamle 
stater nye 
tricks
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KULTUREN I ØKONOMI OG POLITIK
MATCHPOINTS SEMINAR

AARHUS UNIVERSITET
23. - 25. MAJ 2013

Læs mere, og tilmeld dig nyhedsbrevet på:
au.dk/matchpoints2013

Fareed Zakaria
Time Magazine og CNN

“Nok større intellektuel rækkevidde 
og indsigt end nogen anden 

nutidig politisk tænker” 
(Boston Globe)

 Robert Putnam
Harvard University

“Den mest indflydelsesrige 
akademiker i verden i dag” 
(Sunday Times)

Fareed Zakaria
“Nok større intellektuel rækkevidde 

og indsigt end nogen anden 
nutidig politisk tænker”

FaKta om 
ForsKnings-
ProJeKtet
Jakob Gerner Hariris forskningsprojekt 

baserer sig på statistisk materiale om 

111 lande udenfor Europa, som er blevet 

analyseret på baggrund af de fi re demo-

kratiindekser – Freedom House, Polity 

IV, Democracy-Dictorship Inidcator og 

Democracy Stock.

Dette blev sammenholdt med et indeks 

over de undersøgte staters alder og befolk-

ningstæthed i år 1500, hvilket indikerede 

en tydelig sammenhæng mellem en given 

stats alder og dens demokratiniveau: jo 

ældre staten var, desto mindre demokra-

tisk er den i dag.

Sammenhængens robusthed er herefter 

blevet undersøgt i mange forskellige stati-

stiske specifi kationer, med mange forskel-

lige kontrol-faktorer. Det holder også, hvis 

man bruger såkaldte ’instrumentvariable’, 

som fj erner feedback-eff ekten fra et lands 

styreform til hvor levedygtigt, det er.

Jacob Gerner Hariris artikel The Autocratic 

Legacy of Early Statehood blev off entlig-

gjort i augustudgaven af American Political 

Review 

STATSKUNdSKAB
Af Nicklas Freisleben Lund

Demokratiet er nutidens dominerende poli-
tiske ideal. Manglende demokrati fordøm-
mes, mens udviklinger rettet mod mere frie 
og demokratiske styreformer hyldes – som 
for eksempel under det Arabiske Forår. 

Derfor er et centralt forskningsfelt inden 
for samfundsvidenskaberne også undersø-
gelsen af, hvorfor nogle lande har udviklet 
demokrati, mens andre ikke har. Og dette 
spørgsmål har KU-forskeren Jacob Gerner 
Hariri, som i sidste måned forsvarede sin 
ph.d.-afhandling på Institut for Statskund-
skab, præsenteret et så originalt perspektiv 
på, at han som den første dansker nogen-
sinde er kommet på forsiden af amerikansk 
politologis moderskib – tidsskriftet Ameri-
can Political Science Review.  

»De resultater, jeg præsenterer i artiklen, 
viser noget, vi ikke vidste før. Nemlig, at 
jo ældre ikke-europæiske stater er, desto 
mindre demokratiske er de i dag,« fortæller 
Jacob Gerner Hariri.

Selv kalder han denne konklusion for 
kontraintuitiv:

»Den almindelige forståelse er netop, at 
statsdannelsen har været et led på vejen 
mod udviklingen af demokrati. Og sådan 
har det også været i Europa. Men min forsk-
ning har vist, at det modsatte er tilfældet 
uden for Europa. På den måde bryder min 
forskning også med forestillingen om, at en 
stat helt naturligt vil udvikle sig i retning af 
demokrati.« 

Det banebrydende ved Jacob Gerner Hari-
ris forskning er, at den introducerer en helt 
ny komponent i demokratiets gådefulde ud-
viklingshistorie. Det har længe været alment 
accepteret, at en nations velstand og uddan-
nelsesniveau har en positiv demokratisk ef-
fekt, mens nationale økonomier baseret på 
store naturressourcer – eksempelvis olie – 
har været demokratihæmmende. Men Jacob 
Gerner Hariri har altså som den første vist, 
at demokratiforskningen også må forholde 
sig til spørgsmålet om ikke-europæiske sta-
ters alder.

Flere slags kolonisering
Jacob Gerner Hariris forskning rejser også 
det kontroversielle spørgsmål om sammen-
hængen mellem europæisk kolonisering og 
global demokratiudvikling. For en af forkla-
ringerne på, at ældre ikke-europæiske stater 
i dag er mindre demokratiske, er, at de 
historisk var i stand til at holde europæisk 
indflydelse stangen.

»I tidligt udviklede stater mødte koloni-
satorerne modstand, og modstanden var 
større, jo mere veludviklet det lokale stats-
apparat var. For eksempel røg portugisiske 
bosættere og handelsmænd på hovedet 
ud af Marokko og Japan, hvor de mødte 
koordineret modstand fra relativt veletab-

lerede statsapparater. Det gjorde de ikke i 
Brasilien, hvor modstanden fra de indianske 
stammer var ukoordineret, fordi de var uaf-
hængige enheder, der sloges lige så meget 
indbyrdes som mod portugiserne,« siger 
Jacob Gerner Hariri

»Derfor findes der også forskellige former 
for kolonisering. I områder som Sydame-
rika, Nordamerika og Australien fandtes 
der kun få egentlige statsdannelser. Derfor 
fik disse kolonier form af ’settlements’, hvor 
europæerne importerede deres hjemlige in-
stitutioner og værdier.« 

»Det var selvfølgelig ikke demokrati, for 
ligesom kongemagten i Europa bekæmpede 
parlamentarismen hjemme, bekæmpede 
den parlamentarismen i kolonierne. Men 
med sig til den nye verden tog de europæi-
ske bosættere de love og principper, som 
gjaldt i den gamle verden. Bosætterne var 
inspirerede af den politiske udvikling i Euro-
pa, og derfor var det i høj grad europæiske 
idealer om parlamentarisme, der formede 
frihedskampen i USA og resten af den nye 
verden omkring år 1800. Noget, der bare 
minder lidt om moderne demokrati, kom 
først derefter.«

I de tidlige, stærke stater var udviklingen 
en anden:

»Som sagt fik kolonisatorer ganske enkelt 
tæsk i lande som Marokko og Japan. Og selv 
hvis territorier med udviklede statsappara-
ter blev koloniseret, foregik det også på den 
måde, at europæerne brugte de allerede ek-
sisterende magtstrukturer til at lede landet. 
Ved hjælp af dette ’indirekte styre’ var euro-
pæerne med til at forstærke de eksisterende 
magtstrukturer.«

Og denne historiske forskel har sat sig 
sine spor i dag: Mens nationer som USA, 
Canada og Australien er blandt de mest 
velfungerende demokratier, så er det mod-
satte tilfældet i tidlige stater som Kina, Mel-
lemøsten og mange af de afrikanske lande, 
de europæiske kolonisatorer regerede via 
indirekte styre.

 
Mellemøstens demokratiske 
underskud tur/retur
På denne vis skriver Jacob Gerner Hariris 
forskning sig også direkte ind i en af det 
sidste tiårs mest signifikante politiske dis-
kussioner: Spørgsmålet om Mellemøstens 
demokratiske tilstand.

»Forstår man – som jeg – demokrati som 
afholdelse af valg og lige valgdeltagelse, så 
kan man konstatere, at Mellemøsten er min-
dre demokratisk. Og spørgsmålet om, hvor-
for lige præcis denne blok af lande er det, 
har fyldt meget i forskningen de seneste år.«

Når dette spørgsmål har skabt så stor 
interesse, skyldes det, at de mellemøstlige 
lande skiller sig ud i negativ retning sam-
menlignet med andre lande med tilsvarende 
olierigdomme, uddannelses- og indkomst-
niveauer.

Dette har blandt ledt til forestillingen om en 
mellemøstlig exceptionalisme, hvor islam 
opfattes som en særlig demokratifjendtlig 
ideologi. Men denne opfattelse udfordres af 
Jacob Gerner Hariris resultater:

»For når man sammenligner de mellem-
østlige lande med andre tidlige stater, der 
var stærke nok til at modsætte sig europæisk 
kolonisering, så er der ikke noget exceptio-
nelt ved fraværet af demokrati i disse lande. 
Vi finder nemlig nogenlunde samme grad 
af demokrati i ikke-muslimske lande med 
den samme type historiske baggrund – for 
eksempel Thailand, Kina eller Etiopien, som 
også oplevede begrænset europæisk indfly-
delse,« siger Jacob Gerner Hariri.  

 
Neokonservativ eurocentriker?
På denne vis undsiger Jacob Gerner Hariri 
et af kernepunkterne i teorien om ’den civi-
lisatoriske kamp’ mellem Vesten og Islam. 
Men samtidig kunne det umiddelbart se ud 
som om, at hans forskning bekræfter den 
ofte kritiserede forestilling om vestens de-
mokratiske særstatus:

»Jeg er da også på en konference blevet 
anklaget både for eurocentrisme og for 
at være neokonservativ, og gå ind for en 
vestlig kolonisering af verden,« smiler KU-
forskeren.

»Men mit argument er netop, at kolonise-
ringen ikke altid har ført til demokrati – at 
det kommer an på, hvilken type kolonise-
ring, der var tale om. Og vil man endelig 
være normativ, så kan det godt være, at det 
i dag tæller på plussiden, at den europæi-
ske kolonisering af Australien har ført til 
demokrati, men der er til gengæld ikke det 
mindste positive ved kolonisatorernes be-
handling af kontinentets ’aboriginals’. Euro-
pæerne eksporterede muligvis demokratiet. 
Men kolonisering var en blodig affære, 
hvortil slaver blev importeret og lokalbe-
folkningen undertrykt, tvangsforflyttet eller 
udryddet.« 

Målbar styreform vigtig
For KU-forskeren er det også vigtigt at un-
derstrege, at hans projekt først og fremmest 
er empirisk:

»Modsat mange andre politologer be-
handler jeg ikke demokratiet som en kultur 
for samtale eller en særlig indstilling. Min 
forskning refererer til demokrati som po-
litisk institution – altså de spilleregler, der 
sikrer, at politiske ledere vælges af det me-
ste af folket ved nogenlunde frie valg. «

»Det gør jeg, fordi resultaterne skal være 
observerbare og sammenlignelige. Vi skal 
have en snæver definition af demokrati, hvis 
den skal være gyldig også tilbage i tid. Des-
uden er det svært at foretage målinger på 
ting som demokratisk samtalekultur.«

Kan man ikke indvende, at din demokra-
tidefinition netop beror på en særlig vestlig 
forståelse af demokrati?

»Det kan man. Det er også kun med de 
her klare og måske snævre definitioner af 
demokrati, at mit resultat holder. Jeg kan 
kun sige noget om sammenhængen mellem 
tidlig statsdannelse og demokratiske institu-
tioner, ikke demokratisk sindelag.« 

Men hvorfor så undersøge det?
»På tværs af kulturer og kontinenter går 

folk jo på gaden og sætter livet på spil for 
demokrati. Nogle sætter endda ild til sig 
selv. Så selvom vi måske tager demokratiet 
lidt for givet i vores del af verden, behøver 
vi blot at kigge ud af vinduet for at se, at det 
er en styreform, der betyder noget for folk. 
Og det er vel i virkeligheden den vigtigste 
grund til at studere det.«
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Nu skal 
it-bøvlet 
stoppes
It-systemerne skal køre stabilt, og der skal fokus 
på brugernes oplevelse, lover Klaus Kvorning 
Hansen, vicedirektør for it. 

1. KUMAIL

Der skal ryddes op i et større antal fejlsager i forbindelse med 

flytningen af mailkonti fra Sunds og Sciences egne mailsy-

stemer til KUmail, inden man fortsætter processen.

2. SKIFT AF PASSWORd TILKNYTTET KU-BRUGER-

NAvN

Ansatte og studerende oplever, at deres password til KUnet 

og det trådløse netværk, Eduroam, uden varsel holder op 

med at virke, når det udløber. En række tiltag skal forbedre 

brugeroplevelsen, og det skal sikres, at brugerne modtager 

en advarsel per e-mail inden passwordudløb.

3.  ANALYSE AF dRIFTSPROBLEMER 

På FÆLLES IT-SYSTEMER

Der har omkring studiestart været en generel ustabil drift på 

flere af de fælles systemer. Det opleves på tværs af systemer 

og fakulteter i form af langsomhed, manglende svar fra sy-

stemerne eller ujævn adgang til systemerne. Alle fejlsager fra 

2011 og 2012 skal analyseres, mulige løsninger udarbejdes, 

og der skal indføres en fast procedure, så viden opsamles 

systematisk og tværgående fejl opdages og rettes hurtigere.

4.  UdNYTTELSE AF MULIGHEdERNE 

FOR SPEJLET dRIFT I dRIFTSCENTRENE

For at forebygge at der sker nye store nedbrud, skal de to 

store it-driftscentre på henholdsvis Panum og KUA færdiggø-

res, så man kan drive de store it-koncernsystemer med, hvad 

der kaldes spejlet drift. Det betyder, at det ene kan tage over, 

hvis det andet går ned.

5. dRIFTSSTABILISERENdE AKTIvITETER

Projektet med navnet ’Teknisk gæld’ skal afsluttes. Det blev 

startet i oktober 2011 for at eliminere fejlkilder i den bag-

vedliggende it-infrastruktur, der var opstået, fordi fokus har 

været på at etablere nye fælles it-services på KU, og en række 

andre tekniske områder derfor var blevet nedprioriteret.

6. FREMTIdIG BACKUPPOLITIK

KU’s nuværende backuppolitik, der betyder, at data gemmes 

»for evigt« skal laves om, da den er for dyr at opretholde. En 

mere differentieret politik, som afspejler den enkelte data-

ejers vurdering af behov for lagring af data, skal udarbejdes 

i stedet.

dE SEKS INdSATSOMRådER

COMPUTER-PROBLEMER
Af Claus Baggersgaard

Cursoren står og blinker 
med et lille timeglas, der 
bliver fyldt og tømt igen 
og igen som tegn på, at der 
ikke er andet at gøre end at 
bevæbne sig med en engels 
tålmodighed. Og vente.

Skærmen ’fryser’, eller 
programmet lukker ned 
uden varsel, og du må starte 
computeren igen.

De fleste, der arbejder 
med programmer som Ab-
salon, ØSS og STADS i hver-
dagen på Københavns Uni-
versitet (KU) har prøvet det. 
De spilder deres arbejdstid, 

fordi it-systemerne kører 
langsomt, lukker ned uden 
varsel eller slet ikke virker.

Nye fælles it-løsninger 
skulle ellers lette arbejds-
gangene, men det har i ste-
det forårsaget faretruende 
højt blodtryk og røde kinder 
blandt ansatte og studeren-
de. Men det skal være slut 
nu, lover vicedirektøren for 
it, Klaus Kvorning Hansen, 
der har en plan med seks 
indsatsområder, som skal 
løse problemerne.

Spilder tiden
Hovedsamarbejdsudvalget 
(HSU) bakker op og håber, at 
situationen nu bliver bedre.

Ingrid Kryhlmand, næst-
formand for HSU og fæl-
lestillidsrepræsentant for de 
administrative HK-ansatte 
på KU, kalder det dog »dybt 
kritisabelt,« at tingene fort-
sat ikke fungerer, til trods 
for at universitetsbestyrel-
sen bevilgede 50 millioner 
kroner ekstra til it-investe-
ringer i 2009.

Pengene er blandt andet 
gået til at samle de over 
1.000 servere på universite-
tet i to nye serverrum, et på 
Panuminstituttet, et andet 
på Københavns Universitet 
Amager (KUA), for at kunne 
spare to millioner kroner 
årligt på elregningen.

NY SHERIF I BYEN

Klaus Kvorning Hansen har en plan.
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»Vi administrative med-
arbejdere måles på, hvor 
mange fakturaer vi kan få 
igennem systemet på kor-
test mulig tid, så det holder 
ikke, at systemerne ofte er 
nede, eller vi må sidde og 
vente på, at programmet 
opdaterer, før vi kan kom-
me videre med den næste 
opgave,« siger hun.

It-vicedirektør Klaus 
Kvorning Hansen er enig i, 
at det ikke er godt nok.

»Det er en uholdbar situa-
tion med de jævnlige ned-
brud, og de lange svartider, 
så vi har arbejdet på højtryk 
for at komme det til livs, og 
nu har vi en plan, som jeg er 
sikker på vil forbedre situa-
tionen markant,« siger han.

Planen går kort fortalt 
ud på, at Koncern-it de 
kommende fem måneder 
vil kaste de nødvendige 
ressourcer ind på at løse 
problemerne inden for seks 
indsatsområder.

Heraf skal de tre forbedre 
driften, og de andre tre skal 
forebygge, at der sker ned-
brud igen ved at identificere 
fejlkilder og flaskehalse i 
it-systemerne (se også fak-
taboksen til højre).

Langt fra første gang
Klaus Kvorning Hansen 
husker stadig med gru sin 
første arbejdsdag på KU den 
15. august i år, hvor der 
om natten var sket et større 
sammenbrud.

En såkaldt core-switch 
var stået af, og en stor del 
af KU’s servere var utilgæn-
gelige i timevis, selv om 
de to driftscentre, KU har, 
burde have taget over fra 
hinanden.

Men det er langt fra første 
gang, at man har oplevet it-
problemer på universitetet, 
viser et kig i arkiverne.

Den 9. januar i år var go-
de råd for alvor velkomne, 
da en server brød sammen, 
og it-systemerne var nede i 
et døgn.

Timingen var mildest talt 
uheldig, da det var midt i 
eksamen, og de studerende 
kunne hverken hente eller 
aflevere deres eksamens-
opgaver, eftersom de ikke 
kunne få adgang til e-lear-
ningssystemet Absalon.

Kritikken af it-indsatsen 
på universitetet var også 
kras fra konsulentfirmaet 
Global Learning Innovati-
ons i 2007.

Der mangler ledelse, vi-
sion, intern kommunikation 
og ressourcer, lød konklu-
sionen i rapporten bestilt af 
ledelsen på KU.

Brug for at få vejret
Klaus Kvorning Hansen ser 
dog optimistisk på mulig-
hederne for at løse proble-
merne, da de ikke skyldes 
forkert valg af programmer, 
eller indkøb af billigt udstyr 
med ringe lagerkapacitet el-
ler regnekraft.

»Løsningerne er på stort 
set alle områder gode nok, 
men efter to og en halv 
måned i jobbet er det min 

vurdering, at vi er gået 
hurtigere frem, end organi-
sationen kan klare. Der er 
derfor behov for, at vi stop-
per op, trækker vejret og 
fokuserer på at gøre de ting 
færdige, som vi allerede har 
sat i gang,« siger it-vicedi-
rektøren.

I praksis betyder det, at 
udviklingsprojekter kan 
blive forsinkede, så res-
sourcerne kan bruges på 
at få stabiliseret driften. 
Det kommer dog ikke til at 
påvirke den daglige service-
ring af brugerne, der har 
brug for assistance.

»Planen handler om at 
omfordele ressourcerne, 
ikke at bruge flere. Det 
helt overordnede mål er at 
afpasse udviklings- og im-
plementeringstakten efter 
organisationens kapacitet 
både på producent- og mod-
tagerside. Ikke efter rent 
økonomiske rammer,« siger 
Klaus Kvorning Hansen.

vil præge kulturen
Han ønsker i det hele ta-
get at præge kulturen i 
Koncern-it, så brugernes 
oplevelse og behov kommer 
i centrum.

900 it-brugere på KU 
er for nylig blevet spurgt 
om deres tilfredshed eller 
mangel på samme, men re-
sultaterne mangler at blive 
analyseret.

Fremover vil der blive 
lavet hyppige stikprøveun-
dersøgelser i form af spør-
geskemaundersøgelser og 
interview med brugere om 
tilfredsheden med program-
mernes svartider, driftssta-
biliteten, serviceniveauet og 
meget mere, fortæller Klaus 
Kvorning Hansen.

»Min holdning er, at du 
skal kunne forklare bruger-
ne, hvilken gavn de har af et 
nyt it-program. Ellers burde 
du måske lige stoppe op og 
tænke dig om, da det er en 
forudsætning, at brugerne 
tager det til sig og benytter 
systemerne korrekt, hvis 
det skal gøre arbejdet mere 
effektivt,« siger it-vicedirek-
tøren.

Han vil derfor også 
nuancere den standardise-
ringspolitik, der har præget 
it-området på KU de seneste 
år, og åbne for mere indivi-
duelle løsninger.

»Standarder, fælles løs-
ninger og stordrift giver 
måske god mening, når 
det gælder de studerende, 
mens vi må træde varsomt i 
forhold til forskerne, der ek-
sempelvis kan have brug for 
ekstra lagerplads, andre ap-
plikationer på computeren 
eller adgang til servicedesk 
på tidspunkter uden for nor-
mal åbningstid,« siger Klaus 
Kvorning Hansen.

clba@adm.ku.dk

KUA er ikke  
bygget til wifi
Det er svært at lære om digital kommunikation, 
hvis man ikke kan komme på nettet.

TEST

Af Christoffer Zieler

»Det her er et holdrum,« siger Jonas Lom-
holdt, som studerer Kommunikation og it. 
»Og herinde har vi aldrig internet.«

Vi er på anden sal i bygning 24, midt i 
huset, tæt på det hele, bare ikke boksen 
med internet.

Jonas Lomholdt har skrevet til Uniavisen 
på Facebook og bedt os »bringe en artikel 
om hvor elendigt internettet er på KUA«. 
Hans opslag er blevet fulgt af kommentarer 
fra andre studerende, der stemmer i med 
wifi-frustrationer. 

»Der er simpelthen ikke forbindelse til 
nettet mellem klokken 8 og 16,« skriver 
Anna. Og Asbjørn tilføjer: »Det er også en 
kæmpe hæmsko for undervisere, der ikke 
kan vise de klip, som de skal på nettet. 
Kæft, vi bruger meget tid på at vente på 
Youtube-klip.«

Studerende betaler  
netværk over telefonen selv
Vi skal have syn for sagn. Uniavisen har 
medbragt bærbar og smartphone for at 
dobbelttjekke. Begge er sat op til at springe 
på universitetsnetværket Eduroam, men 
der er intet wifi at få. 

»Så har vi jo også et netværk, der hedder 
SC Guest, der er åbent for alle. Men der er 
heller ikke forbindelse,« bemærker Jonas 
Lomholdt.

Til gengæld dukker der en masse iPho-
nes op, da Uniavisens computer leder efter 
tilgængelige netværk.

»Ja, det er nemlig sjovt,« siger Jonas. 
»Man sidder og tænker: Jeg kan ikke gå på 
nettet, men så kan jeg jo dele det fra min 
iPhone. Og trykker du på netværk her, væl-
ter det frem med iPhones – Cecilies iPhone, 
Charlies iPhone, alle mulige iPhones og 
androids. Når folk ikke kan gå på nettet, 
begynder de jo at åbne deres telefoner.«

»Det sjove ved det her lokale er, at vi får 
undervisning i audiovisuel kommunika-
tion herinde. Alt det vi koncentrerer os om 
foregår digitalt. Vi havde en øvelsestime 
for nylig, hvor vi ingenting lavede. Vi 
skulle analysere hjemmesider, men det gik 
i vasken, fordi læreren ikke kunne vise os 
siderne, og vi ikke kunne logge på dem,« 

siger Jonas, som tilføjer, at Humanioras 
generelle pladsproblemer gør det svært at 
flytte holdet sådan uden videre.

»I sidste ende er det penge ud i vasken 
fra KU.«

Fremtiden er lysere
Men måske er der håb for de digitale stu-
derende på KUA. I fremtiden vil der nemlig 
være wifi over hele Humaniora, skriver 
fakultetsdirektør Kristian Boye Petersen til 
Uniavisen. Det snart indflytningsklare KUA 
2 langs Njalsgade er født med wifi, også i 
undervisningslokalerne.

Men KUA 1 – det ’nye’ KUA langs ka-
nalerne – er planlagt i en tid, hvor man 
åbenbart ikke ventede sig så meget af det 
der internet. 

»Alt i alt udspringer netværksudfordrin-
gerne i KUA 1 af, at man på byggetidspunk-
tet ikke forudså behovet for altdækkende 
trådløse netværk, og at disse derfor har 
skullet etableres efterfølgende. Og at der 
også har skullet findes penge til dette,« 
skriver Kristian Boye Petersen.

Læreren kan låne en boks med wifi
På nye KUA har man prioriteret at få 
netværksadgang i fællesområderne, men 
fakultetet har også et antal transportable 
wifispots – såkaldte accesspunkter – som 
undervisere kan låne i Humanioras AV-
afdeling, lyder det fra direktøren.  

Han tilføjer, at fakultetets it-afdeling er 
begyndt at sætte wifi op til institutter med 
et udtalt behov på KUA 1.

Jonas Lomholdts institutleder, Maja 
Horst, ønskede ikke at drøfte wifi med Uni-
avisen, så vi ved ikke, hvorfor Jonas’ under-
visere ikke er udstyret med accesspunkter, 
eller om Institut for Medier og Erkendelse 
er opmærksomme på, at deres studerende 
ikke kan komme på nettet.

Under FAQ på Kommunikation og it’s si-
de på Ku.dk findes spørgsmålet: »Skal man 
have sin egen computer, når man starter?« 

Svar: »Ja, det er nødvendigt at have en 
bærbar computer for at gå på uddannelsen. 
Dette kan være både en Mac og en PC, det 
eneste krav er, at der skal være netadgang 
til computeren.«

chz@adm.ku.dk
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Jonas Lomholdt demonstrerer, at hans undervisningslokale er en netdød zone.
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årets  
underviser 
ranker sjæle
Mette Birkedal Bruun, professor i 
kirkehistorie, smitter de studerende 
med sin gejst. Uniavisen blev også ramt.

åRETS HARALd

Af Gry Bartroff Gaihede

»Hånden på hjertet, så er kirkehistorie ikke 
nødvendigvis det fag, der drager flest stude-
rende til sine noget støvede hylder,« skrev 
hendes studerende, da de indstillede deres 
yndlingslærer til prisen som årets undervi-
ser.

Men hun gør. Børster støvet af kirkehi-
storien, så de studerende vækkes i en grad, 
så »man føler at sjælen ranker sig, idet man 
forlader hendes undervisning.« 

Det står der i indstillingen, der gav Mette 
Birkedal Bruun prisen som årets underviser 
på Københavns Universitet ved årsfesten 
den 16. november. 

Professoren tager imod med tindrende 
øjne i sit lille kontor på Kavalergangen på 
Det Teologiske Fakultet i Købmagergade.

»Jeg er helt høj,« siger hun, for hun har 
haft et forrygende år. Om prisen siger hun:  

»Jeg har det meget dobbelt med den ugle. 
På den ene side er jeg meget ydmyg og føler 
slet ikke, at jeg har fortjent den – der er folk, 
der har undervist meget længere, og som 
sikkert gør det bedre. På den anden side er 
jeg simpelthen så stolt over de studerendes 
indstilling og den ærefulde anerkendelse. 
Jeg holder ærlig talt meget af Københavns 
Universitet; jeg er stolt af at være en del af 
institutionen, og der var meget format over 
årsfesten i festsalen. Da jeg stod der med 
uglen, var jeg faktisk ved at tude, og det 
havde jeg slet ikke set komme.«

Mette Birkedal Bruun ville både læse sprog, 
historie og filosofi, da hun skulle vælge ud-
dannelse i midtfirserne. Og så syntes hun, at 
teologien rummede det hele på én gang: 

»Jeg er stadig helt vildt glad, hver gang 
jeg sætter nøglen i døren. Teologi er sim-
pelthen et genialt sted. Vi bor i dette lille 
mærkelige hus, hvor vi færdes på tværs 
af afdelinger, og hvor der ikke er langt 
mellem forskning og undervisning. Alle 
instanser ligger tæt, computermanden sid-
der lige nedenunder, og jeg holder meget 
af sammenhængskraften i huset,« siger 
hun med det intense engagement, som de 
studerende nu har kvitteret for med under-
visningsprisen. 

Undervisningsbaseret forskning
Mette Birkedal Bruun har åbenbart et per-
sonligt take på kirkehistorien, der bløder 
op på emnets tørhed. Og det er et benhårdt 
rugbrødsarbejde at få de gamle tekster til 
at leve, fortæller hun. Det er nok især de 
mange årstal, der får de studerende til at 
kalde kirkehistorien ’noget støvet’. Det tyg-
ger hun lidt på:

»Faget byder sig ikke til uden videre. 
Jeg syntes selv kirkehistorie gav meget lidt 
mening, da jeg først mødte det. Jeg var ikke 
nogen superstuderende, så jeg kan godt 
huske, hvordan det er at sidde og tænke 
what? Måske er det derfor jeg kan genkende 
det blanke blik – og forhåbentlig også som 
underviser kan vise en vej ud af følelsen af 
faglig fortabthed.«

jeg selv bedst strukturerer tingene og får 
styr på dem.«

Balancen mellem forskning og under-
visning er livgivende for professor Bruun, 
der i år har landet en EU-bevilling til et 
stort forskningsprojekt, Manifestations of 
Solitude: Withdrawal and Engagement in the 
long Seventeenth Century, på hele 1.250.000 
euro, knap ti millioner kroner.

»Når man sidder og fedter med en artikel 
eller en stor fondsansøgning, så er man helt 
angst over indholdet af hver lille fodnote, og 
man tænker ’nu kommer hele miljøet efter 
mig’,« ler hun:

”Mennesket har altid spurgt sig 
selv, hvad det vil sige at være 
menneske både i forhold til Gud 
og i forhold til andre mennesker. 
Samme spørgsmål ligger bag 
moderne selvudviklingskurser”

Og hvad er det så du gør for at smitte dem 
med dit engagement?

»Jeg er helt vild med mit fag, og den 
begejstring bliver de måske nok ramt af. 
Det er spændende at forsøge at forstå de 
eksistentielle, institutionelle og politiske 
dagsordener, der ligger i 1500 år gamle 
tekster.

Og så tror jeg, at det hjælper dem, at jeg 
selv er visuelt orienteret. De siger i hvert 
fald, at mine landkort, grafer og tidslinjer 
hjælper dem til at forstå og huske stoffet. 
Men jeg skal ærligt sige, at det ikke kun er 
et pædagogisk princip, men også den måde, 
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blÅ bog

»Så er det godt på den anden side at være 
tvunget til at stille sig op i en undervisnings-
situation og sige ’1600-tallets kirkehistorie 
er sådan’ – det er en meget fin vekselvirk-
ning,« siger Mette Birkedal Bruun, der blev 
så tændt af at undervise, da hun lavede sin 
ph.d., at hun selv bad om lov til at fortsætte 
med det i sin forskerstilling som postdoc.

»Og nu har jeg fået et forskningsprojekt, 
som helt ironisk holder mig væk fra den 
daglige undervisning. Men når vi får løbet 
projektet i gang, kommer der undervis-
ningsforløb og studiegrupper, for jeg kan 
slet ikke undvære den nære kontakt med de 
studerende. Det bedste i verden er, når man 
kan se, at de vækkes fagligt.« 

Teksterne gør modstand
For Mette Birkedal Bruun er kirkehistorien 
ladet med eksistentialisme, forstår man, når 
man spørger, hvordan hendes fag kan være 
sexet. 

»Folk har altid grublet over forholdet mel-
lem sig selv og verden på tværs af historien. 
Konteksten er forskellig, men Augustin 
sad allerede i år 400 og stillede de samme 
spørgsmål, som optager os i dag. Og så er 
det jo samtidig helt fremmed for moderne 
læsere. Mit forskningsfelt er munke, der 
trak sig helt væk fra verden, og det er vildt 
mærkeligt for os, at de traf det valg. En 
streng munkeorden i 1600-tallet gravede 
lidt på deres egen grav hver dag. Hvorfor 
gav det mening for dem?« spørger Mette 
Birkedal Bruun, og man fornemmer på pro-

fessorens høje energi, at vi er ved at nærme 
os en kerne.

»Jeg prøver at lære mine studerende, at 
teksten bliver interessant der, hvor den gør 
modstand. Vi kan hurtigt blive enige om, at 
korstog er en helt forfærdelig ting, men hvis 
vi stopper der, så kommer vi ikke videre. Vi 
må spørge, hvad det er, der gav mening for 
dem. Hvilke argumentationsgange ligger til 
grund? Det er dødinteressant!«

Mange populære selvhjælpskurser hand-
ler præcis om at kunne trække sig væk fra 
det støjende nu, tænker jeg – tavshedskur-
ser, yoga, mindfulness – og spørger, om der 
går en linje fra kirkehistorien til moderne 
selvudvikling?

»Grundspørgsmålet er det samme, og net-
op derfor er kirkehistorien så interessant. 
Mennesket har altid spurgt sig selv, hvad 
det vil sige at være menneske både i forhold 
til Gud og i forhold til andre mennesker, 
og samme spørgsmål ligger bag moderne 
selvudviklingskurser: Hvordan kommer jeg 
i et autentisk forhold til det at være et men-
neske?« spørger hun med sådan en sætning, 
man har lyst til at lade stå et øjeblik. 

Mette Birkedal Bruun siger, at jo dybere 
man graver i historien, des flere spørgsmål 
rejser sig, og det passer hende glimrende, 
at svaret – på hvad det vil sige at være men-
neske – svæver. 

Gudsforholdet er privat
De studerende lægger vægt på, at Mette Bir-
kedal Bruun ser dem som hele mennesker:

»Hun husker os som mennesker med for-
skellige præferencer, indstillinger og styrker, 
som hun ivrigt understøtter og underbyg-
ger,« skriver de.

»Jeg er rigtig glad for, at de studerende 
føler sig set i undervisnings- og vejlednings-
situationer, og jeg lytter og spørger helt 
sikker også mere end gennemsnittet. Jeg er 
optaget af, hvor deres faglige drive ligger. 
Men jeg synes egentlig ikke, at de studeren-
de har krav på at underviseren ser dem som 
’hele mennesker’. Man har krav på at blive 
set som en hel, lærende fagperson. Man skal 
forvente et personligt fagligt engagement 
– men det skal ikke være et psykolog- eller 
sjælesørgerforhold. Jeg er nok i virkelighe-
den lidt småprivat,« siger årets underviser.

Kan man spørge en småprivat kirkehistori-
ker, om hun tror på Gud?

»Det vil jeg gerne holde adskilt fra det fag-
lige. Du kan stille det spørgsmål til enhver 
forsker på universitetet – det er strengt taget 
ikke mere relevant at stille til en teolog end 
til en fysiker.« 

Hvor meget fylder den enkeltes tro her på 
Teologi?

»Vi hører de vildeste fordomme. Der 
er folk, der tror hver time starter med en 
salme, og sådan er det jo overhovedet ikke. 
Måske begynder nogle studerende med en 
forestilling om, at det personlige gudsfor-
hold fylder meget mere, og der er også nog-
le, der dropper ud, fordi de bliver skuffede 
over, hvor akademisk det er,« siger Mette 
Birkedal Bruun og tilføjer: 

»Forholdet til Gud, det må man klare på 
vej hjem på cyklen. Ligesom man ikke på 
Biologi, når man snakker Darwin, begynder 
at tale om sin egen tro. Gudsforholdet kan 
give et engagement, men det er ikke noget, 
vi spørger til, og vi propaganderer ikke. 
Måske er vi meget mere blufærdige om det, 
end man er andre steder, netop for at sikre 
den akademiske renhed omkring faget.«

Målrettet gejst
På spørgsmålet om, hvordan hun oplever de 
studerende anno 2012, svarer Mette Birke-
dal Bruun:

»Jeg kan sagtens synge med på klagesan-
gen om, at de studerende ikke forbereder 
sig godt nok, og at de gerne vil have mere 
undervisning, men så ikke møder op og alt 
det der. De er simpelthen så målrettede i 
forhold til, om det nu er noget de kan bruge 
til eksamen, og det synes jeg jo er begræde-
ligt. Jeg læste teologi i otte et halvt år, og 

det var ikke et semester for meget,« siger 
hun leende.

Men det hænger sammen med en stram 
normering, siger hun, at der ikke er plads til 
at følge et interessant spor, hvis man ikke 
på forhånd ved, hvor det ender. Og så ret-
ter hun ellers kikkerten fra de studerende 
tilbage på underviserne:

»Normeringen levner snæver plads til 
begejstringen, men den gnist må man så 
finde i eksamenspensum – og man var en 
doven hund, hvis ikke man kunne finde den 
der. Nogle gange klynker vi forskere meget 
af frygt for, at folk udenfor ikke ved, hvor 
hårdt vi arbejder. Vi er så bange for at folk 
misforstår den balancegang mellem det hår-
de arbejde og den store frihed, vi også har. 
Men det er altså et fantastisk privilegium at 

åRETS UGLE 

»Den har en silhuet af 

grantræer på sin nederste 

del og en fuldmåne i nak-

ken; så den hæver sig lige-

som ud af sin egen skov. 

Det er jo det, vi gerne vil, 

når vi arbejder akademisk: 

komme derop, hvor vi kan 

få overblik over ting,« si-

ger Mette Birkedal Bruun 

om sin porcelænsugle fra 

Royal Copenhagen, der i 

år er dekoreret af kunst-

neren Allan otte.
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»Den har en silhuet af 

grantræer på sin nederste 

del og en fuldmåne i nak-

ken; så den hæver sig lige-

som ud af sin egen skov. 

Det er jo det, vi gerne vil, 

når vi arbejder akademisk: 

komme derop, hvor vi kan 

få overblik over ting,« si-

ger Mette Birkedal Bruun 

om sin porcelænsugle fra 

Royal Copenhagen, der i 

år er dekoreret af kunst-

 Nysproglig student fra Sorø Akademi
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få penge for at arbejde med det, man er al-
lermest interesseret i.« 

Forskervejen var ikke oplagt for Mette 
Birkedal Bruun, der blev paf, da hendes vej-
leder foreslog hende at søge en ph.d. Derfor 
ved hun også, at de studerende folder sig ud 
fagligt i forskelligt tempo:

»Det er svært at starte på universitetet og 
tilegne sig det akademiske sprog. Nogle fan-
ger det aldrig, nogle forstår det langsomt, 
andre rammes pludselig, og det er fantastisk 
godt at se det ske,« siger Mette Birkedal 
Bruun:

»Det er så inspirerende at rende ind i en 
studerende, som jeg først mødte, fordi jeg 
dumpede  hende til en eksamen, og se, at 
hun er blevet en knalddygtig specialestude-
rende.«

gbg@adm.ku.dk

NÆRvÆR 

Hun sidder aldrig stille, siger hendes 

studerende, men her har vores mand, Lars 

Juul Hauschildt alligevel fået en skarp 

Mette Birkedal Bruun i kassen.
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KUmmentar

Stemmer der arbejder
»JENSEN ER VALGT!« Sådan lyder titlen på 
en tegning i satirehæftet Blæksprutten fra 
1903. På tegningen gør datidens Roald Als, 
bladtegneren Alfred Schmidt, sig lystig over 
socialdemokraten F. J. Borgbjerg, da han 
fra Københavns Rådhus balkon udråber ny-
heden om, at den første socialdemokratiske 
borgmester er valgt. 

I dag er der rigeligt med andre informa-
tionskanaler, herunder Universitetsavisen.  
Og vi har i øvrigt ikke en balkon til rådig-

hed. Men ellers havde rektoratet gerne stået 
der og udråbt et tillykke i anledning af uni-
versitetsvalget, som netop har fundet sted.

Det er vel at mærke ikke bare et tillykke til 
de valgte, men til hele KU. For medlemmer 

Af formand Gwen Gruner-

Widding og næstformand  

Karl Kristiansen, 

Studenterrådet ved KU

stuDenterKommentar

Eksperterne  
sidder i læsesalene
MÅSKE ER DER et par teologer eller en filo-
sof, der vil protestere – men vi vil påstå, at 
universitetet er underlagt lige så lidt skæb-
netvang som resten af verden. 

Men af en eller anden grund, uanset om 
man så tror på skæbnen eller ej, så bliver 
konkrete problemstillinger i vores hverdag 
lynhurtigt fejet af bordet med et ‘sådan-er-det-
bare’, hvor vi lidt for ofte glemmer at overveje, 
om det overhovedet behøver være sådan. 

For der er grænser for, hvor meget krisen 
kradser i studiemiljøet, hvor interesseret 

Af Rektor Ralf Hemmingsen

”Der et politisk valg bag 
dagligdagens problemer 
- og desværre har vi 
studerende for sjældent ret 
til at sidde med om bordet.”

”I akademisk råd, ph.d.-udvalg 
og i de nye institutråd, hvor 
rollen primært er rådgivende, 
er indflydelsen potentielt en 
hel del større, end hvad nogle 
måske tror.”

af studienævn, akademiske råd, bestyrelse 
og så videre er med at få hverdagen på KU 
til at glide, og til at vi bliver et endnu bedre 
universitet. Kort sagt kommer stemmerne 
virkelig ud at arbejde. 

Og opgaverne spænder vidt fra udarbej-
delse af nye studieordninger i studienævn, 
over tildeling af akademiske grader i akade-
miske råd og til vedtagelsen af KU’s budget i 
bestyrelsen.

MANGE STEDER ER stemmeprocenterne 
ganske høje, og til bestyrelsesvalget har der 
da også været en pæn fremgang sidste år og 
en marginal i år. Selvom kurven er knækket, 
håber vi, at stemmeandelen vokser endnu 
mere, for når kun knap 15 procent af de 
studerende stemmer til bestyrelsesvalget, er 
der bestemt stadig plads til forbedring.

Vi har de seneste år gjort mere for at gøre 
opmærksom på universitetsvalget med store 
bannere på campus, nyt KUnet-site fra i år 
og ikke mindst med mere kommunikation 
på engelsk til vores mange internationale 
medarbejdere og studerende. 

Alt det fortsætter vi med og sætter vores 
lid til at både studerende og ansætte vil 
bakke op ved at stemme til valgene, ved at 
påskønne kollegaer og medstuderende, der 
gør en indsats i nævn, råd og udvalg – eller 
ved selv at stille op. Og det gør bestemt ikke 
noget, hvis der bliver kampvalg flere steder, 
så det ikke er selvskrevet om det er Jensen 
eller Petersen, der er valgt!

Der er jo ikke fordi opgaverne mangler. 
Strategien 2016 peger på opgaver, som er 

relevante at arbejde med på alle planer. Vi 
skal have løftet uddannelseskvaliteten, bin-
de KU bedre sammen på tværs og med vores 
omverden. Det sker ikke kun i råd, nævn og 
udvalg – men bestemt også dér. 

I NY OG NÆ bliver det sagt, at medind-
dragelsen ikke er den samme som før 
universitetsreformen. Der er for eksempel 
ikke direkte rektor- og dekanvalg, og vi har 
eksternt flertal i bestyrelsen. Men studie-
nævnene træffer dagligt konkrete afgørel-
ser, og der er bestemmende indflydelse i 
bestyrelsen. 

Men er resten af organerne så lige så tom-
me, som folkeforsamlingerne i kejsertidens 
Rom? Nej. I akademisk råd, ph.d.-udvalg og 
i de nye institutråd, hvor rollen primært er 
rådgivende, er indflydelsen potentielt en hel 
del større, end hvad nogle måske tror. 

Organerne er for det første bemandet 
med repræsentanter, der har indsigt i deres 
områder og derfor er værd at lytte til, og for 
det andet er det muligt at sætte alt universi-
tetsrelevant på dagsorden. 

Samtidig er det en sandhed, at ingen le-
der kan skabe en positiv udvikling, hvis han 
eller hun vedholdende har ’sit’ akademiske 
råd eller institutråd imod sig i vigtige, prin-
cipielle spørgsmål. 

Rektoratet ser frem til, at vi får valgt med-
lemmer til institutrådene til marts og opfor-
drer alle til at stemme og - hvis man ønsker 
prøve kræfter med opgaven - til at stille op 
uanset om man hedder Jensen, Johnson el-
ler Singh.

Gud er i uddannelseskvalitet, eller hvor me-
get evolutionen har formet Eduroams usta-
bilitet. Hvis vi graver lidt i overfladen på 
dagligdagens problemer, så er der et politisk 
valg bag – og desværre har vi studerende for 
sjældent ret til at sidde med om bordet.

UANSET HVILKEN CAMPUS, man har sin 
hverdag på, kan man finde studerende, der 
mærker de skæve prioriteringer på egen 
krop, og som helt sikkert har meget konkrete 
forslag til, hvordan hverdagen kan forbedres. 
Pladsproblemerne viser sig på stort set hele 
universitetet – og alle steder fører det tilbage 
til en ‘fortætningsplan’, hvor universitetsledel-
sen stabler studerende som svin i en lastbil. 

Dårlige undervisere kan alle nok relatere 
til, men det er da også klart, når univer-
sitetet nægter at gøre efteruddannelse og 
pædagogiske kurser til en fast del af pakken. 
For slet ikke at nævne studiemiljøet, pen-
sumlisten, intro-forløbet eller alle de andre 
elementer af vores uddannelse, som kun bli-
ver bedre, når studerende er afsender. 

Vi kunne blive ved. Pointen er at hverda-
gens eksperter ikke sidder på ledelsesgan-
gen – vi sidder på læsesalene. 

DET ER IKKE HOKUS POKUS. Vi mener fak-
tisk ikke, det er høje krav at stille, når vi øn-
sker os et ordentligt lokale at være i, og en 
underviser, der kigger op fra bogen en gang 
imellem. Og det forklarer netop, hvorfor vi 
er så mange, der rent faktisk prøver at tage 
skæbnen i egen hånd og sammen skabe et 
mere studentercentreret universitet. 

Studenterrådets sejr til universitets-
valget vidner om, at der er rigtig mange 
ildsjæle, der knokler for bedre uddannel-
ser og et bedre studieliv – og dem skal vi 
død og pine huske at takke. Uden de seje 
typer, der sidder i råd og nævn, ville vores 
uddannelse have kvalitet som KUnet0s 
brugerflade. 

Et skridt er at vinde valget. Næste skridt 
kunne være, at beslutningstagene til fulde 
indser, hvor meget ‘win’ der er til alle par-
ter, når de inddrager os studerende i flere 
beslutninger, end det i dag er tilfældet. Præ-
cis ligesom det giver mening, at studerende 
er med til at ansætte nye undervisere, så 
giver det altid mere mening, at hverdagens 
eksperter får endnu mere at skulle have sagt 
om, hvordan hverdagens problemer kan 
løses i fællesskab. 
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Internationale  
domstole – og skabelsen 
af det globale samfund
Hvem fastsætter rettens indhold i en globaliseret verden, hvor 
nationalstater nok er væsentlige aktører, men langt fra de 
eneste? Internationale domstole er i tiltagende grad blevet helt 
centrale aktører i det globale samfund.

åRSFESTTALE

Af Mikael Rask Madsen,  

professor ved Det Juridiske Fakultet, 

Københavns Universitet og center-

leder for iCourts – Danmarks Grund-

forskningsfonds Centre of Excellence 

for Internationale Domstole 

Festtalen i år handler om den måske mest 
afgørende udvikling inden for juraen over 
de seneste mange år. Det er fremkomsten 
af en lang række internationale domstole, 
der som dømmende magt på stadigt flere 
samfundsområder sætter sig dybe spor ikke 
blot i forholdet mellem stater, men også i 
tiltagende grad i enkeltpersoners liv. Mens 
der for tre årtier siden blot var en håndfuld 
internationale domstole, er der nu femog-
tyve. Og der er formentlig flere på vej. 

Det er dog stadig de færreste af os, der 
nogensinde kommer til at stå foran en inter-
national domstol. Men dermed ikke sagt, at 

de ikke er med os hele tiden. Noget så funda-
mentalt som for eksempel min ytringsfrihed 
her på talerstolen er i højeste grad reguleret 
af en international domstol: Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg 
(EMD). 

Ydermere er afgørelser fra Strasbourg 
med til at definere ytringsfrihed ved den 
Inter-Amerikanske Menneskerettigheds-
domstol i Costa Rica, der ofte citerer EMD’s 
retspraksis. Og Den Afrikanske Menne-
skerettighedskommission følger ofte trop. 
Domstole indenfor international handelsret 
og internationale krigsforbrydertribunaler 
citerer også EMD. Men faktisk begrænser 
EMD’s indflydelse sig ikke til internationale 
domstole – dens praksis citeres også af natio-
nale højesteretter på tværs af kloden.

KroniK

Men hvad betyder denne påfaldende inter-
nationale juridiske »dialog« egentlig? Er det 
blot et eksempel  på, at også retlig viden er 
grænseoverskridende i et globalt informati-
onssamfund? Det er det utvivlsomt, men ret 
er ikke blot viden – det er også magt. 

Alt dette kan reelt koges ned til et prin-
cipielt forhold: Hvem skal fastsætte rettens 
indhold i en globaliseret verden, hvor na-
tionalstater nok er væsentlige aktører, men 
langt fra de eneste. I denne sammenhæng 
er internationale domstole i tiltagende grad 
kerneaktører, men med stadigt uklare kon-
sekvenser for, hvordan det påvirker demo-
kratiets fundamentale udgangspunkt om en 
deling mellem ret og politik. 

Skabelsen af international ret
Det var i 1922 med etableringen af Den 
Faste Domstol for Mellemfolkelig Retspleje 
i Haag (»Verdensdomstolen«), i kølvandet 
på en altødelæggende verdenskrig og som 
led i de bestræbelser, der samtidigt foregik 

omkring etableringen af Folkeforbundet, at 
idéen om international justits for alvor slog 
igennem. 

Men at oprette en international domstol 
var ingenlunde selvindlysende. For hvem 
skulle Verdensdomstolen bestemme over? 
Hvordan skulle den bestemme? Hvem skulle 
være dommerne? Hvordan skulle dommerne 
se ud? Og hvad skulle være dens åbningsti-
der i en verden, hvor det er vinter i syd, når 
det er sommer i nord? 

Reelt stod man over for en udfordring, der 
ikke alene drejede sig om skabelsen af en 
international domstol – det drejede sig om at 
sætte ord og paragraffer på, hvordan et mu-
ligt internationalt samfund skulle se ud. 

Som det oftest ses i diplomatiet, så blev 
løsningen et kompromis. Den såkaldte Faste 

Domstol levede dårligt op til sit navn: Den 
var langt fra permanent i moderne forstand. 
Dens beslutninger var afhængige af staternes 
vilje. 

Selv definitionen af en international 
dommer gav anledning til store problemer. 
For hvem kunne man sætte til at være over-
dommer for suveræne stater? Diplomater, 
juraprofessorer eller nationale højesterets-
dommere? 

Den første dommerbænk blev en kombina-
tion af alle tre professionelle kategorier – og 
sådan forholder det sig stadigt ved langt de 
fleste internationale domstole.

Det blev I praksis juraprofessorerne, der 
tog têten i det første årti med en klar interna-
tionalistisk agenda – og det gik forbavsende 
godt. Så tog diplomaterne over i 1930’erne 
med en lidt større hensyntagen til nationale 
forhold, og så begyndte problemerne. 

Det kan dog næppe henføres alene til dem. 
Den politiske krise, som ramte Europa – og 
siden hele verden – og ledte hen imod Anden 
Verdenskrig, udstillede både Verdensdom-
stolens og Folkeforbundets elementære skrø-
belighed og afmagt overfor magtpolitik. 

Fra Europa til Afrika og Latinamerika
Men historien gentager sig som bekendt al-
tid to gange. I kølvandet på Anden Verdens-
krig satte en række stater sig for at oprette 
en international organisation, denne gang 
FN, og en tilhørende Verdensdomstol, hvad 
der I 1946 blev Den Internationale Domstol 
i Haag. 

Det var i det store hele en videreførelse af 
Verdensdomstolen, men under et nyt navn. 
Men der skulle snart vise sig en forskel. For 
hvis Verdensdomstolen særligt i 1920’erne 
havde været avantgarden i udviklingen af 
international ret, så kom impulsen til en ny 
international retlig orden i efterkrigstiden 
fra et andet sted. Paradoksalt nok kom den 
fra Europa.

Med først udklækningen og siden realise-
ringen af idéen om supranational ret skabte 
europæiske jurister og politikere et politisk 
og juridisk værktøj, der både gav en helt ny 
politisk og juridisk magt til den overnatio-
nale institution og samtidigt sørgede for, at 
de nationale retlige og politiske institutioner 
integrerede sig mere og mere med det over-
statslige niveau. På 

Denne model skulle snart vise sit værd i 
både pacificeringen af Europa og dets slå-
ende økonomiske vækst i efterkrigstiden. I 
det lys er det måske ikke overraskende, at 
det blev de to europæiske internationale 
domstole, EMD og EF-Domstolen (EFD), der 
i praksis blev de institutionelle skabeloner 

” Det drejede sig om at 
sætte ord og paragraffer 
på, hvordan et muligt 
internationalt samfund 
skulle se ud.” 

for den videre evolution af internationale 
domstole.

Der skulle dog gå noget tid før udviklingen 
slog igennem. Den Kolde Krig undermine-
rede reelt muligheden for en mere generel 
international judiciel udvikling. I 1979 blev 
for eksempel den Interamerikanske Menne-
skerettighedsdomstol oprettet og moduleret 
i en vis grad over EMD. Men reelt skal vi dog 
hen til efter afslutningen på den Kolde Krig, 
før udviklingen for alvor tager fat. 

I 1990’erne opstår der en lang række nye 
regionale internationale domstole, hvoraf 
langt hovedparten er stærkt inspireret af 
de to oprindelige europæiske domstole. I 
samme årti oprettes også Havretsdomstolen, 
WTO’s Domstolsfunktion og de internatio-
nale krigsforbrydertribunaler for Rwanda og 
Ex-Jugoslavien.

Fra år 2000 og frem fortsætter denne 
samme udvikling. Reelt kan man følge de 
samme spor fra de to europæiske domstole 
ved en lang række regionale afrikanske og 
latinamerikanske domstole. Endelig etable-
res Den Internationale Strafferetsdomstol i 
2002.

Konstitueringen af det globale samfund
Som det fremgår af denne korte skitse af 
internationale domstoles udvikling, så 
opererer de med ganske få undtagelser in-
den for tre helt fundamentale områder for 
samfundsudviklingen: økonomi gennem 
international handelsret, frihed gennem in-
ternationale menneskerettigheder, og straf 
gennem international strafferet. 

Internationale domstole er med andre ord 
med til at reformulere, hvad der på mange 
måder var grundstenene i formationen af na-
tionalstaten – men på internationalt niveau. 

Hvad vi nu kan observere er dog væsent-
ligt forskelligt fra 1920’erns forhandling af, 
hvordan det internationale samfund overho-
vedet skulle se ud. I dag er væksten af inter-
nationale domstole nok nærmere udtryk for 
en form for spill over-effekt af globalisering 
af stadigt flere samfundsområder, hvilket 
afføder et tiltagende behov for at regulere og 
stabilisere det globale samfund. 

Internationale domstole er i sociologisk 
forstand kerneaktører i institutionaliserin-
gen af det globale samfund – og i juridisk 
forstand med til at konstituere det globale 
samfund ved at sætte fælles rammer og prin-
cipper for global interaktion på stadigt flere 
samfundsområder. 

Dette har affødt markant kritik: interna-
tionale dommere er blevet beskrevet som 
et »denationaliseret juristokrati«, endda et 
»kryptokrati«.

Jeg skal ikke her komme ind på denne 
kontrovers, men blot nævne, at kritikken of-
te overser et helt fundamentalt forhold i for-
hold til nationalstaternes rolle i en mere og 
mere globaliseret verden. Nok er det sandt, 
at internationale domstole får mere og mere 
magt og derved trænger sig ind på nationale 
parlamenters og domstoles domæne, men 
spørgsmålet er reelt, hvor nationalstaterne 
ville være henne uden internationale dom-
stole og ret. 

Sagt på en anden måde: Er internationale 
domstole og ret blevet en nødvendig forud-
sætning for både et fungerende liberalt de-
mokrati og marked i en mere og mere globa-
liseret verden? Svar på dette fundamentale 
spørgsmål samt andre følger de kommende 
mange år på vores hjemmeside – og de er 
ikke kedelige.

Kronikken er en forkortet udgave af festtalen 
ved Københavns Universitets årsfest 2012.  
Se hele talen på 

UNIAvISEN.dK
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GUIdE: HOW TO STOP THROWING FOOd AWAY
An average single person in Denmark chucks out nearly 100 kg of food a year. 

This corresponds to the weight of a big person. But maybe we should raise our lunch 

boxes in protest! Pick up that roll of freezer bags at the back of the drawer, and look 

at those overripe bananas through different eyes.

XMAS vIdEO 
COUNTdOWN
An advent calendar, or ‘julekalender’ 

is normally a physical calendar with 

sweets in it, where you take one out 

every day. our Advent calendar is a 

video calendar: Every day, from the 

1st to the 24th of December, we 

will show you a film made by media 

students.

STRANGE dANISH EXPRESSIONS
What to do when most Danes gobble up the sounds and never seem to let the words 

come out anything like you’ve ever seen on print? The University Post takes its pick 

of 10 strange Danish words, phrases or expressions.

COMMENT: dON’T SEGREGATE ME!
An international student city could cement existing integration problems, argues 

Master’s student Alex Berger. on UniversityPost.dk he analyses the problems of inte-

grating Danish and international student groups through a utopian piece of student 

architecture.

Scan og bliv 
klogere her 

Meld dig ind i Red 
Barnet Ungdom og støt 
kampen for børns ret til 
uddannelse, fritid og til 
at blive hørt. Det koster 
kun 75 kr. om året! 

SYNES DU BØRNS  
RETTIGHEDER ER 
VIGTIGE? DET GØR VI! 

Eller læs mere på vores hjemmeside: 
www.redbarnetungdom.dk

GØR
NOGET
- helt  
frivilligt

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

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

dOHA BLOG: LIvE FROM COP18
Youth delegates work hard and get tired at CoP18. The transport time in shuttle 

busses to and from the conference centre is mostly used for sleeping, writes Copen-

hagen student Maria Nitzsch Hastrup who also took this picture. She is a delegate 

at the UN Climate Change Conference CoP 18 in Doha right now. And she is blog-

ging for the University Post.

Read the full articles, comments, 

and the responses to them on

UNIvERSITYPOST.dK

Scan the QR code with your smartphone 

and stay tuned on our site.
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KalenDer naVne
Faglig fredag med kirkeminister Manu Sareen
MØDE - Se mere om arrangementet, og tilmeld dig i samme ombæring via facebook 

Tid: 7/12 kl. 16.00-17.30

Sted: Det Teologiske Fakultet, Kælderlokalet

Arr.: facebook.com/fagraadetTEo

Julehjerter på det gamle universitet
KLIPPE-KLISTRE - Tag familie og venner med til julearrangement i alumneforeningen  

og lær at flette julehjerter af den avancerede slags. Tilmelding online 

Tid: 12/12 kl. 19.00-20.30

Sted: Brandesauditoriet, Frue Plads 4

Arr.: kubulus.dk/arrangementer/Sider/danskejulehjerter.aspx

Nationalism and Multiculturalism in a diverse World
FoREDRAG - on a Road to Nowhere? Nationalism and Multiculturalism in a Diverse Wor-

ld public guest lectures by John Breuilly, Thomas Hylland Eriksen and Umut Özkirimli

Tid: 13/12 kl. 10.00-12.00

Sted: KUA, Aud. 23.0.49

Arr.: The PhD School in cooperation with the centre The Many Roads in Modernity, phd-

courses.dk/Course/6014 

Simone de Beauvoir – en forfatter på trods
BRoWNBAG SESSIoN - Frokostmøde om forfatteren Simone de Beauvoir, præsenteret 

af journalist Lally Hoffmann. Arrangementet foregår i stueetagen på biblioteket, tag 

frokosten med.

Tid: 13/12 kl. 12.30-13.10

Sted: Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, Njalsgade 112, stueetagen Arr.: liT.house

de dansk-japanske kulturelle forbindelser 1873-1903
DISPUTATSFoRSVAR - Professor mso Yoichi Nagashima, Institut for Tværkulturelle og 

Regionale Studier forsvarer sin doktorafhandling

Tid: 14/12 kl. 13.00

Sted: KUA, lokale 23.0.50

Arr.: Bedømmelsesudvalgets indstilling kan fås ved henvendelse til publikom@hum.ku.dk

Chemical cocktails in the environment:  
How big is the problem?
TILTRÆDELSESFoRELÆSNING - Nina Cedergreen er tiltrådt som professor i økotoksi-

kologi ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Tid: 14/12 kl. 14.00

Sted: Festauditoriet, Bülowsvej 17

Arr.: science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2012/nina_cedergren_professor 

KU på kryds og tværs
WoRKSHoP - Alle videnskabelige medarbejdere ved KU er inviteret til at deltage i denne 

formiddag i interdisciplinaritetens navn

Tid: 17/12 kl. 9.00-13.00

Sted: Bispetorvet 1-3, lokale 214

Arr.: Tilmelding til pbf215@hum.ku.dk.e Først-til-mølle

Som forarbejde til arrangementet er der foretaget 

litteraturstudier, interview og derigennem identifi-

ceret ’best practice’, gode råd og forslag til forbed-

ringer på området. Workshoppen er et led i denne 

proces, hvor forskere får mulighed for at arbejde 

videre de foreløbige resultater for at skabe yderli-

gere værdifulde bidrag til projektet. Det er m.a.o. 

en workshop, hvor der rent faktisk skal arbejdes - 

og hvor resultatet af anstrengelserne gerne skulle 

komme alle forskere på KU til gode. Resultater fra 

projektet vil kunne ses på KUnets forskerportal og 

vil være gode råd og anbefalinger, værktøjspapirer 

samt kontaktpersoner og litteraturforslag. 

årets store  
KU-navne

DiVerse
Få et liv som studerende
Har du svært ved at få studium og dit private liv til at hænge sammen? oplever du at 

stress og pres fra studiet kommer til at fylde næsten hele dit liv? Jeg tilbyder coachende 

samtaler, der kan hjælpe dig til at finde en balance mellem studiet og dit liv ved siden af.

Henvendelse til Autoriseret psykolog Vibeke Petersen, Østerbro Psykologhus,  

tlf. 4216 8366. www.vibekepetersen.dk.

BRUG ONLINE KALENdEREN

Du opretter nemt selv  

begivenheder på uniavisen.dk  

i forsidens venstreside.

NAvNE

Af Gry Bartroff Gaihede

Selvom prinsgemalen kom uden sin 
viv, var der format over universitetets 
årsfest (f. 1479) den 16. november.

Vi må ruste samfundet til at navige-
re i internettets flimmer og udvikle de 
studerendes personlige myndighed til 
at reflektere over deres eget forhold 
til medmennesker, natur og samfund, 
sagde rektor Ralf Hemmingsen i sin 
tale om den dialektiske dannelsestan-
ke og universitetets rolle i en verden, 
hvor vi kan klikke os frem til uanede 
mængder af viden. 

Stud.mag. Bjarke Lindemann Jen-
sen stod for Studenterrådets tale, 
hvor han udråbte 2012 til et jubelår, 
hvor KU for alvor prioriterede sine 
studerende. 

Årets festforelæsning blev holdt 
af professor Mikael Rask Madsen fra 
Centre for International Courts på Det 
Juridiske Fakultet, der talte om ska-

belsen af det globale samfund og de 
internationale domstole. Se side 21.

årets prismodtagere
Professor i kirkehistorie Mette Birke-
dal Bruun modtog undervisningspri-
sen, Årets Harald, for sit store enga-
gement og sin inspirerende undervis-
ning. Læs interview side 18-19. 

Den nyeste pris, Innovationsprisen, 
gives til en opfindelse, der skaber 
vækst. Den tilfaldt lektor Keld Ejdrup 
Markedal, lektor Jens Christian Sø-
rensen og docent emeritus Hilmer 
Sørensen, Institut for Fødevareviden-
skab for deres forskning i isoleringen 
af planteprotein, der har resulteret i 
opførelsen af en fabrik. 

Årets Internationale Studiemiljøpris 
blev tildelt Professor Flemming Kon-
radsen, som har været hovedkraften 
bag opbyggelsen af fagområdet Globalt 
Health, Copenhagen School of Global 
Health og en lang række masterpro-
grammer, lød det i indstillingen. 

Universitetet fejrede sine studerende og 
forskere, da Festsalen til årsfesten emmede 
af pomp og pragt.
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dOKTORPROMOvERING 

Siddende forrest fra venstre ses årets fem æresdoktorer. På Jura Professor Asbjørn Kjøn-

stad, Institutt for offentlig rett, Universitetet i oslo, Norge og Professor William A. Schabas, 

Department of Law, Middlesex University, London, England; På Sociologi Professor Gøsta 

Esping-Andersen, Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, Universitat Pompeu Fabra, 

Barcelona, Spanien. På Medicin Professor Shitij Kapur, Institute of Psychiatry, Kings College, 

London, England og Professor Gunnar Lindahl, Institutionen för laboratoriemedicin, Lunds 

universitet, Sverige. 

Bag dem står årets 25 nye doktorer fra Københavns Universitet. 

MEdALJETAGER 

Lamies Nassri blev præmieret med 

Københavns Universitets sølvmedalje for 

sin prisopgavebesvarelse. I år blev i alt tre 

guldmedaljer og ti sølvmedaljer uddelt til 

studerende, som med bravur har besvaret 

de prisopgaver, universitetet har stillet 

inden for forskellige fagområder. Guldme-

daljer blev tildelt Rasmus Markussen, Maria 

Caroline Nyberg, Thomas Rørbeck Nørreby. 

Sølvmedaljer blev givet til Jeppe Branner, 

Benedicte Ersted Jensen, Lamies Nassri, 

Sandra Feodor Nielsen, Anders olivarius, 

Elizabeth Maria olivarius, Lasse Pedersen, 

Maria Purtoft, Per Andreas Rasmussen og 

Martin Ravn
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Tip en 2013’er
Julen har bragt velsignet quiz. Her er den. Tip en 
13’er og vind et samlesæt til 10 liter hvid gløgg.  

QUIZ

Af Nicklas Freisleben Lund og Christoffer Zieler

Reglerne er simple: Udfyld kuponen og retur-
ner den til Uniavisens redaktion senest den 
24. december 2012 klokken 18:45. Vinderen 
offentliggøres fredag den 21. december 2013. 
Deltagerne gøres opmærksom på, at der kan 
optræde spørgsmål uden rigtige svarmulighe-
der. Er der flere vindere, må man dele.

I 2010 strandede Finhvalen i Vejle, i 2011 strandede Ka-
skelotten fra Bovbjerg fyr og i 2012 strandede en ulv i Thy. 
Hvad bliver 2013’s spektakulære døde kræ, som forskerne 
kan dissekere og diskutere, mens hele verden er spændt?

Det kan være svært at vente, men allerede næste år er der 
universitetsvalg.  Fra hvilken liste kommer studenten, der 
vælges ind i KU’s bestyrelse?

Hvert efterår fyldes hovedstaden med studerende, der 
ikke har opdaget, at det eneste sted at bo er under en bro 
i en papkasse. Hvordan vil de unge boligløse i 2013 vinde 
omverdenens sympati?

Milena Penkowa har i år markeret sig som hundebogsfor-
fatter. Hvad bliver den første overskrift hun i Uniavisen 
trækker i 2013?

Vedvarende rygter lyder, at SU’en forringes i 2013.  
Men hvordan?

For nylig åbnede Aalborg Universitet en afdeling i Køben-
havn, og KU svarede igen med et hostile take-over af AAU’s 
biblioteksskole. KU har også gang i et universitet i Kina. 
Hvor udbredes KU’s fangarme næste gang?

I 2012 sagde magtmennesker ordet ’fremadrettet’ virkelig 
tit, hvilket er fjollet, blandt andet fordi man jo ikke kan 
gøre ting i fortiden. Spørgsmål: Vil folk fortsat sige fremad-
rettet, fremadrettet?

Har Morten Østergaard stadig skæg ved udgangen af 2013, 
og i så fald hvilket?

I 2012 indførte KU garanti på mindst 12 timer per uge for 
BA-studerende: Byder 2013 på samme ordning for kandi-
datstuderende?

Af en eller anden grund er det utrolig dyrt at købe mad i 
KU’s studenterkantiner. Bliver det billigere?

Panumtårn, nyt KUA, Science Park, Naturhistorisk Museum 
… Overborgmesteren kalder Ralf Hemmingsen for Christian 
IV, fordi han får bygget så mange fine bygninger i Køben-
havn. Hvad vil Ralf klaske op på falderebet?

Ralf Hemmingsens rektortjans udløber i 2013. Hvad skal 
han nu kaste sig over?

De studerende har fået en ambassadør, som i fremtiden 
skal slås for deres rettigheder på campus. Hvordan kom-
mer det til at gå?

Hval (igen)

Radikale Studerende/Frit Forum (de havde valgforbund i år)

Smide tøjet et offentligt sted (igen)

»Penkowa rehabiliteret«

Alle skal betale deres SU tilbage

KU bygger nyt i Sverige. ÖrestadsKUniversity

Ja

Fortsat barselsbamse

Ja (medfører store protester, særligt fra studerende på Filosofi, der er bange for 
at miste tid til fordybelse på deres kammer i Berlin eller New York)

Nej, og man vil skulle veje endnu mere af sin mad end i dag,  
fx flaskerne med en halv liter kakao

Et 204 meter højt hvidt tårn på KUA fyldt med forskere,  
der læser Kierkegaard-dagbøger

Et job som bestyrelsesformand for et gigantisk semioffentligt selskab,  
fx SAS, Post Danmark eller Uniavisens bladudvalg

Uniavisen fortæller gentagne gange om hendes succesfulde indsats for at 
bedre vilkårene for universitetets svageste

En form for øgle

Konservative Studerende

Udleje Københavns Rådhus (igen)

»Penkowa bliver æresalumne«

Det sjette, eksistentialistiske, SU-år fjernes

KU indfusionerer Aarhus Universitet

Nej

Gandalfskæg, godt at sidde på, hvis parkbænken er våd

Ja, men de studerende kan kun få fire timer fri fra arbejde

Nej, endnu flere sniger sig ind i de ansattes billige superkantine i Nørregade,  
så de øvrige madsteder er tvunget til at sætte priserne op

En meget glat, men virkelig pæn, gulvmosaik af Bjørn Nørgaard

Milena Penkowa

I 2014 er der ikke længere nogen ambassadør, der var ikke noget at lave

En udbrændt timelærer

Anden studenterpolitisk gruppe

Skabe en ny stor, ironisk fortælling (igen) 

»Penkowa får professorat mso på dyrehospitalet på Science« 

Slut med SU i de lange, lange ferier i Berlin og New York

KU flytter til en mark uden for Stenløse

Det tager jeg først stilling til retrospektivt

Snegl. Morten følger movember-dagsordenen for at sætte behåret spot på, at 
prostatakræft åbenbart er en lidelse, der rammer pornoskuespillere fra 70’erne. 

Nej, Studenterrådet presser på, men ’så er overskuddet jo heller ikke større,  
og afgrunden kan åbne sig på ny’, siger direktør Jørgen Honoré

Nej, KU går øko. Alle priser stiger med 75 procent. Men det er okay

Et wifi-system, der virker

Arbejdet med en erindringsbog med arbejdstitlen:  
»Fuck jer, jeg gjorde det rigtige« (People’s Press)

Ambassadøren får lov at kalde sig ombudsmand, så det ligesom giver mere 
mening
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