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UNIVERSITIES TO ASSESS GREENlAND GOlD, RARE-EARTHS
As a political debate over greenland’s minerals heats up, universities are to peace-

ably help find out who and how should get the automonous island’s natural resour-

ces. The project is backed by greenland’s and denmark’s political leaders.

THEOlOGY, PHIlOSOPHY AND lITERATURE AFTER 
AUSCHWITZ
Claudia Welz – first theologian ever to win the danish ministry of Education’s 

Eliteforsk research award – wants to start a new interdisciplinary center for 

‘modern Jewish Thought and Post-Holocaust Theology, Philosophy and Literature’. 

The University Post caught up with her to talk about why the Jewish tradition is so 

important and what it still has to say to us.

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.

PROPOSAl: 3-YEAR 
’GREEN CARD’ FOR 
 MASTERS, PHDS
The danish government has 

proposed an automatic green 

card to international masters 

and Phd students when they 

finish their degrees – extending 

visas from six months to three 

years - so they can find jobs. The 

proposal is part of a package of 

growth reforms that still has to 

pass parliament.

TOP OF RECTOR’S AGENDA: INTERNATIONAlS
Re-appointed until 2017, Ralf Hemmingsen says he will continue to push for an 

internationalisation agenda at the University of Copenhagen. In a first interview, he 

says the University has still not fully achieved the goals it had set itself in attracting 

non-danish scientists and students.

COMMENT: TAKING A ClOSER lOOK AT HAPPINESS
denmark has for many years been hailed as the happiest country in the world. It is a 

lot of things: but in terms of happiness, denmark is neither better, nor worse, argues 

Colin feltham - a therapist and psychological counselor.

TOP TEN TIPS 
TO MEET NEW 
 FRIENDS IN 
 COPENHAGEN
Want to meet new, intere-

sting, people without going 

broke? our latest guide is 

to good meet-up activities 

in Copenhagen.

UNIAVISEN.DK
REKTOR FåR FRATRÆDElSESPENGE FOR AT 
FORTSÆTTE
NYHEdSoVERBLIK – Rektor Ralf Hemmingsen får udbetalt 

en stor fratrædelsesgodtgørelse, selv om han netop er blevet 

genansat. Når han om fire år stopper som rektor, vil han få 

udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse igen. I alt vil det sikre Ralf 

Hemmingsen omkring en million kr. Professor flemming Ibsen 

fra Institut på Statskundskab på Aalborg Universitet kritiserer 

fratrædelsesordningen og betegner den som ’absurd teater’.

REAKTIONER På REKTORS GENANSÆTTElSE
VoXPoP – Uniavisen har talt med fire markante KU-personligheder om genansættelsen af Ralf Hemmingsen som 

Københavns Universitets rektor. En matematik-, en juraprofessor, en tillidskvinde og en studenterrådsformand. 

Reaktionerne varierer fra begejstring til skuffet hovedrysten.

SNAPSHOTS FRA SU-DEMONSTRATIONEN
BILLEdgALLERI – ’morten Østergaard har bollehår – du ligger med de borgerlige!’ der var dømt farve- og ban-

nerorgie og højt humør, da studerende fra hele landet torsdag den 28. februar demonstrerede mod regeringens 

bebudede SU-reform, der vil skære to milliarder kroner fra den nuværende ordning. men på trods af smil, råb, bajere 

og bankende bas var alvoren ikke til at komme udenom. 

GIV OS lÆSE- OG PENSUMlISTER I GOD TID, PlEASE
dEBAT - Selvom det akademiske årshjul er indrettet, som det er, kan undervisere og studerende vel godt arbejde 

sammen om at få maksimalt udbytte af semestret, mener musikvidenskabsstuderende Nina Kjeldgaard. Hvis bare 

jeg fik mine pensum- og læselister i bedre tid inden semesterstart, kunne jeg bruge lidt af mine lange ferier på møde 

velforberedt og med tasken fuld af billigere, brugte lærebøger, sukker hun.

STUDERENDE: 
KU’S KARAKTERUDSKRIFTER ER TIl GRIN
UPRÆSENTABEL – fysikstuderende Julius Bier Kirkegaard undrer sig over universitetets brug af grimme karakter-

udskrifter, »der ligner noget, der er skrevet på en skrivemaskine.« En bedre løsning er på vej, melder Uddannelses-it.

KlIMA-THRIllER UDEN MANGE 
GEOFYSISKE FAKTA
fILmSAmTALE – ’Skytten’ går næppe over i histo-

rien som en vigtig film, og det er svært at få øje på 

filmisk nyskabelse eller -tænkning af det ellers så 

hotte emne. men hvis man er nede med politisk 

korrekthed og ikke higer efter originalitet, så 

fungerer den udmærket som genrestykke. »Skyt-

ten sætter nogle meget interessante dilemmaer 

op,« siger professor i klimafysik Eigil Kaas i ugens 

premierefilmsamtale.

LÆS artikLErNE i 
dErES HELHEd PÅ
UNIAVISEN.DK

Scan koden og besøg netavisen.
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COMEBACK 
Af Claus Baggersgaard

Hvis du hører til typen, der 
har fået nok af at måtte 
sætte dig ind i nye admi-
nistrative it-systemer og 
arbejdsgange, er træt af at 
blive flyttet rundt på grund 
af fusioner og fortætnings-
planer eller er frustreret 
over at forsøge at arbejde 
midt i flytte- eller byggerod, 
er der endelig godt nyt.

Rektor Ralf Hemmingsen 
lover, efter bestyrelsen har 
forlænget hans ansættelse 
for de næste fire år, hvad 
han kalder »intensiv ar-
bejdsro«.

Medarbejderne skal altså 
ikke forvente at komme 
til at trille tommelfingre 
med Ralf Hemmingsen ved 
roret, men at de får bedre 
mulighed for at koncentrere 
sig om det primære: forsk-
ningen og undervisningen, 
og at de vil opleve mindre 
indblanding og topstyring 
fra rektoratets side, tør han 
godt love.

Hans regeringsperiode 
har ellers nærmest være en 
uendelig række af reformer 
startende i 2005, og der 
bliver fortsat travlt, under-
streger han, men altså bare 
i endnu højere grad med at 
forske og undervise.

»Der har været et stærkt 
fokus på rammerne de sene-
ste år, hvor fusion, reorgani-
sering, fælles it, nye bygnin-
ger og meget mere har gjort 
en vis topstyring nødvendig, 
men der er nu skabt mulig-
hed og behov for at forskere 
og studerende fuldt ud kan 
koncentrere sig om det ind-
holdsmæssige,« siger den 
63-årige Ralf Hemmingsen 
og fortsætter:

»Det er et farligt udsagn 
for en rektor at love ar-
bejdsro, for der vil stadig 
komme mange krav udefra 
fra politikerne, ministeriet 
og omgivende samfund, 
men der er udsigt til, at de 
mange reformer bliver gjort 
færdige, og der er desuden 
skabt ro om KU’s økonomi 
både i 2013 og 2014. Jeg 
kan ikke garantere, at ingen 
bliver afskediget i resten af 
min rektortid, men når man 
sammenligner med andre 
store samfundsinstitutioner, 
har universiteterne fået en 
helt enestående økonomisk 
stabilitet, der betyder, at de 
ansatte i hvert fald de næste 
to år kan glemme alt om de-
res daglige skræk for at ryge 
i en stor fyringsrunde.« 

Skaberkraften findes 
lokalt 
Han tilføjer, at det er vigtigt 
at holde sig for øje, at det 
særegne ved universitetet 
er, at al værdi i form af 
forskning og uddannelse 
skabes lokalt ude på insti-
tutterne og centrene.

Rektoratets rolle bliver 
derfor i de kommende fire 
år at stimulere det gode 
samarbejde på kryds og 
tværs på KU blandt andet 
ved at fjerne interne bar-
rierer, mens »de centrale 
initiativer vil være få og 
tydelige.« 

»KU har potentiale til 
at løfte sig endnu mere, 
selvom vi allerede står godt 
nationalt og internationalt. 
Med tanke på hvor stort 
KU er, er det klart at vi ikke 
kan udvikle indholdet fra 
toppen. Den positive kraft 
findes lokalt, så alle på KU 
må erkende, at et større 
decentralt råderum til at 

tage lokale faglige og tvær-
disciplinære initiativer er 
nøglen til yderligere faglig 
udvikling, engagement og 
kvalitet,« siger Ralf Hem-
mingsen.  

Han peger på, at fordelin-
gen af 2016-puljen på 480 
millioner kroner, som besty-
relsen afsatte for at styrke 
det tværgående samarbejde 
på hele KU efter de interne 
fakultetsfusioner, har vist, 
at man kan skabe forskning 
af international høj klasse, 
når forskerne fra forskellige 
felter samarbejder på nye 
og spændende måder.

Fornyet mandat efter 
Penkowa
Han frygter ikke at blive 
handlingslammet de næste 
fire år, selvom flere medier 
krævede hans afgang og 
stemplede ham som en fær-
dig mand som følge af hans 
rolle i Penkowa-skandalen, 
da sagen kørte på sit højeste 
i 2010 og 2011. 

Rektor påpeger, at Kam-
meradvokaten i sin under-

Ralf Hemmingsen blev dømt færdig af flere medier, da 
Penkowa-skandalen rullede for et par år siden, men nu 
har bestyrelsen genansat ham for de kommende fire 
år. Han lover fokus på forskning og uddannelse efter en 
årrække med store reformer på universitetet. 

Rektor lover ro 
til at forske og 
undervise

”Det er et farligt 
 udsagn for en rektor 
at love arbejdsro,  
for der vil stadig 
komme mange krav 
udefra”

søgelse konkluderede, at 
han hverken handlede ne-
potistisk eller usagligt i sin 
håndtering af sagen, og han 
har beklaget de forhold som 
blev kritiseret i rapporten. 

Først og fremmest at uni-
versitetet ikke hjalp Milena 
Penkowas laboratorieas-
sistent, da hun anklagede 
ham for at have begået det 
underslæb, som hun senere 
selv blev dømt for, samt at 
han som rektor indstillede 
hende til Eliteforsk-prisen i 
2008, selvom han havde få-
et at vide, at hun var blevet 
meldt til politiet for under-
slæb og dokumentfalsk.

 »Det var en stærkt ube-
hagelig periode, og det er 
klart, at jeg er ærgerlig over, 
at den triste sag har skygget 
over andre ting i min tid 
som rektor, men du beslut-
ter ikke selv som leder, 
hvilke sager du må forholde 
dig til, og du kan ikke cen-
surere virkeligheden. Jeg 
føler, at jeg har fået et nyt 
mandat fra bestyrelsen for 
de næste fire år, og hvis jeg 
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ikke mente, at jeg kunne 
agere med fuld styrke, ville 
jeg aldrig have søgt jobbet 
igen,« siger han.

Arbejdet skal gøres 
 færdigt
Ralf Hemmingsen læg-
ger ikke skjul, at det er en 
personlig tilfredsstillelse at 
få muligheden for at gøre 
arbejdet færdigt og føre de 
store bygge- og uddannel-
sesprojekter, som han har 
været drivkraften bag, sik-
kert i hus. 

Det drejer sig blandet 
andet om byggeriet af 
Panumtårnet, Niels Bohr 
Bygningen, KUA2 og KUA3 
samt det nye Statens Natur-
historiske Museum, og på 
uddannelsesområdet om 
projektet »Den gode ud-
dannelse« og indførelsen af 
minimumsgarantien på 12 
undervisningstimer ugent-
ligt for bachelorstuderende 
fra 2014.

»Jeg siger ikke, at en 
anden ikke kunne gøre ar-
bejdet færdigt, men det ville 
sandsynligvis blive med et 
tidstab, da vedkommende 
først skulle sætte sig ind i 
tingene. Jeg har været med 
hele vejen, så jeg står med 
gode forudsætninger for at 
gennemføre Strategi 2016,« 
siger rektor.

Han nævner fire områder, 
hvor der skal ske væsentlige 
forbedringer, hvis de næste 
fire år skal kunne kaldes en 
succes.

For det første skal de ydre 
rammer i form af bygninger 
og faciliteter være på plads, 
så man er rykket et stort 
skridt nærmere at kunne til-
byde et ægte campusmiljø, 
hvor studerende og under-
visere kan mødes overalt på 
universitetet.

For det andet skal Kø-
benhavns Universitet være 
med på listen, når de bedste 
forskere og studerende væl-
ger, hvor de vil slå sig ned i 
verden.

For det tredje skal for-
skernes vilkår forbedres så 
de får arbejdsro til at sam-
arbejde på kryds og tværs 
på KU, desuden skal skabes 
klare karriereveje i form af 
et tenure track system som 
det kendes fra USA.

 
Flere, hurtigere, bedre
For det fjerde skal uddan-
nelsernes kvalitet højnes 
ved at tilbyde flere un-
dervisningstimer, udvikle 
didaktikken og fastansætte 
flere undervisere med ret til 
at forske i stedet for at be-
nytte timelærere. Den sidste 
nye forskning kommer 
dermed med ind i undervis-
ningslokalet.

Netop uddannelsesområ-
det ser han som den største 
udfordring, fordi KU har 
indgået en ambitiøs udvik-
lingskontrakt med ministe-
riet om at skære fem måne-
der af studietiden i løbet af 
de fem studieår.

Samtidig skal man også 
optage flere, og fastholde og 
udvikle kvaliteten af udan-
nelserne.

»Der er pres på, men vi 
havde ikke skrevet under, 
hvis vi ikke troede på, at vi 
kan løse opgaven ved hjælp 
af mere intensiv undervis-
ning og bedre vejledning. 
Men samtidig med at vi skal 
sikre, at flere får en konkur-
rencedygtig uddannelse, 
skal vi også udvikle kvalite-
ten i ’kanten’ og i ’dybden’, 
så de allerbedste også bliver 
udfordret og ikke rejser til 
udlandet. Hvilke virkemid-
ler vi vil benytte, er et tema, 
som bestyrelsen skal disku-
tere i løbet af 2013,« siger 
Ralf Hemmingsen.

Rektor som vagthund
Han betegner de kommende 
år som nogle af de mest 
afgørende i universitetets 
lange historie. Samfundet 
er nemlig i opbrud, og uni-
versitetet spiller en central 
rolle i udviklingen, da Dan-
mark og mange andre lande 
satser på, at investeringer i 
forskning og uddannelse er 
vejen til at sikre, at de kan 
klare sig i den internationale 
konkurrence.

»Det er en spændende tid 
at være rektor, da univer-
sitetets rolle i samfundet 
ændrer sig radikalt i disse 
år. Vi er gået fra at være en 
velrenommeret institution, 
der indimellem bidrog med 
nye opdagelser, men ellers 
groft sagt fik lov til at passe 
os selv, til at blive opfattet 
som en meget central driv-
kraft, der skal skabe viden, 
erhvervsrelateret innovation 
og værdi i samfundet. Det 
åbner på den ene side for, at 
vi kan sætte hele vores enor-
me potentiale i spil, men det 
gør på den anden side også 
det hele mere kompliceret, 
da antallet af interessenter 
er vokset dramatisk. Udfor-
dringen bliver at udfylde 
vores nye rolle uden at gå 
på kompromis med vores 
grundlæggende værdier,« 
siger Ralf Hemmingsen.

Han mener derfor også, 
at det er en væsentlig del af 
jobbet som rektor de næste 
fire år at fungere som den 
øverste vagthund, der skal 
sikre, at tanken fortsat kan 
udfolde sig frit.

Det kræver fortsat politisk 
vilje til at investere offentli-
ge skattekroner i forskning, 
og at de folkevalgte afholder 
sig fra at øremærke mid-
lerne til forskningstemaer, 
som de lige nu og her synes 
er vigtige, påpeger han.

Blandt andet en under-
søgelse lavet af videnska-
bernes akademi i Sverige 
viser nemlig, at forskningen 
klarer sig dårligere, hvis den 
frie tanke bliver kvalt af vel-
menende, men for detalje-
rede politiske målsætninger.

clba@adm.ku.dk
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TEMPERAMENT – de ligner måske nordiske sølvræve, men under det 

rolige ydre raser i mange forskere et latinsk temperament, siger Jens 

Rehfeld (th). fremover skal Jørn Hounsgaard (tv.) mægle, når følelserne 

løber af med forskere i internt nid og nag

Penkowa kunne være blevet stoppet
Jørn Hounsgaard tilføjer, at det er muligt 
hurtigt at gennemskue, om der kan være 
tale om svindel, og om sagen skal undersø-
ges nærmere.

Han mener derfor også, at det havde gjort 
en stor forskel, hvis der havde været en ’sær-
ligt udpeget person’ på Sund, dengang Mi-
lena Pankowa huserede på fakultetet. Hun 
blev allerede mistænkt for uredelighed i 
forbindelse med sin doktordisputats i 2002, 
men først i 2010 klappede rottefælden.   

»Penkowa-skandalen kunne ikke være 
undgået, men hun kunne være blevet stop-
pet langt tidligere. Hvis du bruger din sunde 
fornuft og din erfaring som forsker, er det 
åbenlyst i sagen, at hendes resultater ikke 
holder. Kurverne kan simpelthen logisk set 
ikke se ud, som hun påstod. Så ja, hvis jeg 
havde fået en klage over Penkowa, ville 
jeg formentlig have sendt sagen videre 
til  UVVU,« siger Jørn Hounsgaard. Jens 
 Rehfeld nikker samstemmende.

 
Forskere er som latinoer 
Jørn Hounsgaard tiltrådte den 1. oktober 
2012. Indtil videre har han haft tre henven-
delser, hvoraf de to handlede om uenighed 
vedrørende medforfatterskab til en publi-
kation, og den tredje var fra en ph.d.-stu-
derende, der var i tvivl om brugen af nogle 
forskningsdata. 

Tvisterne er nu løst, og Jørn Hounsgaard 
forventer da også, at han oftest kommer til 
at fungere som konfliktmægler. Uenighe-
derne bunder nemlig tit i parternes person-
lige antipatier. 

»Vi er så heldige at kunne beskæftige os 
med det, vi brænder allermest for, så kon-
flikterne er skyggesiden af en ellers privile-
geret tilværelse. De fleste af os kan håndtere 
det, men ind imellem går det helt galt, fordi 
der er meget på spil. De store videnskabeli-
ge gennembrud er jo yderst sjældne, og kun 
succeserne tæller i forskningsverdenen,« 
siger Jørn Hounsgaard.

Jens Rehfeld tilføjer, at det ikke skal op-
fattes sådan, at videnskabsfolk er barnlige 
eller store primadonnaer, men for langt de 
fleste er forskning ikke et otte til fire-job.

»Forskere er ligesom kunstnere i den 
forstand, at vi investerer os selv og hele 
vores intellekt i det vi laver. Det handler 
ikke om penge eller berømmelse, men om 
at realisere os selv som mennesker og om at 
opnå kollegial anerkendelse,« siger han og 
fortsætter:

»På sin vis kan vi også sammenlignes med 
latinamerikanske mænd, som ifølge forfat-
teren García Márquez mest af alt higer efter 
andre mænds respekt.«

  
clba@adm.ku.dk

Professor Jørn Hounsgaard skal som den første ’særligt 
udpegede person’ opfange sager om videnskabelig snyd på 
Sundhedsvidenskab, inden det udvikler sig til en skandale.   
Han og kollegaen Jens Rehfeld, talsmand for udvalget der 

anbefalede ordningen, mener, at en ’særligt udpeget person’ 
kunne have afsløret milena Penkowa langt tidligere. 

”Vi kunne have 
stoppet Penkowa”
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”Forskere 
er ligesom 
 kunstnere 
i den 
 forstand, 
at vi inve
sterer os 
selv og 
hele vores 
 intellekt  
i det vi 
 laver”

biokemi Jens Rehfeld, er begejstret for val-
get af Jørn Hounsgaard, som han kalder »en 
mand med stor personlig og forskningsmæs-
sig integritet«.

Jens Rehfeld forklarer, at der har manglet 
en erfaren og respekteret kollega, som man 
uformelt kunne søge råd og vejledning hos, 
hvis man gik rundt med en mistanke om vi-
denskabelige snyd.

De eneste reelle muligheder har derfor 
været enten at gå direkte til ledelsen, klage 
til Praksisudvalget på Københavns Univer-
sitet eller gå hele vejen til Udvalgene vedrø-
rende Videnskabelig Uredelighed (UVVU). 

Det er alle grænseoverskridende skridt at 
tage, da det er svært belastende for en for-
skers karriere at blive anklaget for uredelig-
hed, og det er tilmed et meget tungt apparat 
at sætte i gang, påpeger Jens Rehfeld. 

Det har derfor afskrækket folk fra at 
klage, og konflikter har i stedet fået lov til 
at ulme i krogene og udvikle sig til årelange 
tvister og nagende relationer blandt for-
skere.

»Intet universitet kan forhindre grænse-
overskridende personer i bevidst at mani-
pulere med og udnytte systemet. Det er jo 
ofte velbegavede folk, men vi kan opbygge 
et system, der sikrer, at alle mistanker om 
snyd bliver behandlet professionelt, så de 
grundløse anklager bliver sorteret fra, mens 
de reelle klager ryger videre til den rette in-
stans,« siger Jens Rehfeld.

FORSKNINGSSNYD
Af Claus Baggersgaard

»Se på mig, virker jeg særligt skræmmen-
de?« spørger Jørn Hounsgaard og smiler 
retorisk. 

Uden at fornærme professoren fra Institut 
for Neurovidenskab og Farmakologi på Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Sund), 
må svaret være et rungende nej. Hans imø-
dekommende ansigt er af den slags, der får 
babyer til at smile.

Netop hans alt andet end truede fremto-
ning og hans fredsommelige gemyt, mener 
han, er grunden til, at han blev bedt om at 
blive fakultetets første »særligt udpegede 
person,« der skal tage sig af mistanker om 
videnskabeligt fusk.  

»Jeg kan tale med alle, og så har jeg alde-
ren og erfaringen. Jeg tilhører heller ikke 
nogen af fakultetets store betydningsfulde 
forskningsgrupper eller forskningscentre, så 
jeg vil ikke blive opfattet som en trussel eller 
kunne beskyldes for inhabilitet,« siger Jørn 
Hounsgaard.

Anklager er belastende
Det er et udvalg bestående af fem fremtræ-
dende professorer, som Sund-dekan Ulla 
Wewer nedsatte efter Penkowa-skandalen, 
der har anbefalet at udpege ’en særlig per-
son’.

Udvalgets talsmand, professor i klinisk 
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STUDENTERAMBASSADØR
Af Therese Leonhardt Hjorth

Oprindeligt var det meningen, at studeren-
de på Københavns Universitet (KU) skulle 
have haft deres egen ombudsmand. Men det 
viste sig at være en beskyttet titel, og derfor 
har de studerende – for manges vedkom-
mende måske uden at opdage det – i stedet 
fået en ambassadør.

»En studenterambassadør er en, der 
skal varetage de studerendes interesser og 
hjælpe studerende på vej – uanset hvad det 
måtte handle om,« forklarer ambassadøren 
selv.

Hun hedder Tina Kaare, er 37 år, bor på 
Nørrebro og vinterbader. Siden den 1. janu-
ar 2013 har hun haft kontor i Fiolbiblioteket 
i Indre By. Her sidder hun nu og læser love 
og bekendtgørelser, mens hun kigger op 
på Studenterrådets lokaler, som ligger lige 
over for hendes vindue. Indtil videre har tre 
studerende henvendt sig for at få hendes 
rådgivning i sager af forskellig karakter.

En enkelt studerende fra Aarhus Univer-
sitet har også ringet, for Tina Kaare er den 
eneste studenterambassadør i hele landet. 
Hun er imidlertid kun ansat til at hjælpe stu-
diesøgende, studerende, ph.d.-studerende 
og studentermedhjælpere på KU. Men de 
er alle sammen mere end velkomne til at 
skrive eller kigge forbi kontoret i Fiolstræde, 
hvis de oplever et problem i mødet med uni-
versitetet.

Der er hjælp at få
»De studerende må endelig ikke synes, at 
noget er for stort eller for småt. Der er ingen 
grænser for, hvad man kan henvende sig 
med,« pointerer Tina Kaare.

»De studerende kan komme til mig – og jeg 
kommer såmænd også gerne til dem.«

Hvis man har et problem, men ikke ved, 
hvor man skal gå hen, kan studenterambas-
sadøren sende en i den rigtige retning. Ved 
klagesager kan hun hjælpe med at kvalifi-
cere henvendelser og råde til, hvad man bør 
lægge vægt på. Hun kan ikke afgøre sager 
eller forholde sig til faglige spørgsmål, men 
hun kan vurdere forvaltningspraksis og 
igangsætte undersøgelser af mere generelle 
problemstillinger. Opstår der personkonflik-
ter mellem studerende og ansatte, kan hun 
iværksætte mægling.

Selvom Tina Kaare gerne hører om de 
små ting, var det en meget seriøs sag om 
en studerende, der af Milena Penkowa blev 
udsat for en falsk anklage om pengetyveri, 
der fik KU’s bestyrelse til at oprette en uaf-
hængig instans til at våge over de studeren-
des rettigheder. Studenterambassadøren 
håber, at studerende i lignende situationer 

fremover vil vide, at de kan henvende sig til 
hende for at få hjælp. 

Oslo Universitet har for nylig oprettet en 
lignende position, »og der er vist også en 
i Amsterdam,« men ellers er idéen om et 
uafhængigt studenterombud ikke udbredt 
hverken i Danmark eller i Europa.

 
At skabe rum for forbedringer
Om sagen hvor en studerende blev anklaget 
for tyveri, er af enestående kaliber, eller 
der for alvor er behov for Tina Kaares råd-
givning blandt studerende på KU, vil vise 
sig. Selv ser hun frem til at kaste sig over 
arbejdet, for hun har planer om at gøre en 
forskel.

»Jeg har en klar forventning om, at jeg 
som studenterambassadør kan skabe et bed-
re miljø for de studerende – sammen med 
dem selv og med administrationen. Forhol-
dene er allerede gode, men der er selvfølge-
lig rum for forbedringer,« siger Tina Kaare.

Netop nu er hun i gang med at besøge 
studiechefer og -vejledere for at få en for-
nemmelse af, hvad der sker rundt omkring 
på universitetet. Hun vil også meget gerne 
i kontakt med flere studerende, og derfor 
forestiller hun sig, at hun på længere sigt vil 
indføre besøgsdage på campusområderne. 
Det skal være så nemt som muligt for de stu-
derende at henvende sig. 

»De studerende ved, hvor problemerne 
opstår, og derfor vil vi gerne høre fra dem. 
Jeg tror, der er mange ting, vi i fællesskab 
kan gøre.«

Studenterambassadøren har træffetid i 
Fiolbiblioteket hver tirsdag kl. 12-15 eller 
efter aftale.

therese.hjorth@adm.ku.dk

STUDENTERAMBASSADØREN 
Skal styrke retssikkerheden og afklare 

retsstillingen i de studerendes møde med 

KU. Studenterambassadørens virksomhed 

omfatter principielt alle situationer, hvor 

en studerende oplever sig i en formel eller 

proceduremæssig gråzone og/eller mener, 

at der er begået fejl.

Blå BOG FOR TINA KAARE
•  Diverse lederstillinger i Udlændinge-

styrelsen 2006-2012

•  Manuduktør på Københavns Universitet 

2004-2012

•  Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen  

2001-2006

•  Cand.jur. fra Københavns Universitet 

1995-2001

•  Sproglig student fra Nykøbing  

Katedralskole 1992.

Kontaktoplysninger og mere info:  

studenterambassadoer.ku.dk 

KONTOR MED UDSYN

Uden for studenteram-

bassadørens vindue 

regerer Studenterrådet. 

»Udsigten er med til at 

give mig et konstant 

fokus på opgaven,« 

fortæller Tina Kaare.

Tina Kaare sidder klar til at hjælpe studerende med stort og småt. Hun vil som 
nyudnævnt studenterambassadør arbejde for et bedre studiemiljø på Københavns 
Universitet, og alle henvendelser er velkomne: »de studerende kan komme til mig.«

Ambassadør med blik 
for de studerende
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Tina Kaare sidder klar til at hjælpe studerende med stort og småt. Hun vil som nyudnævnt 
studenterambassadør arbejde for et bedre studiemiljø på Københavns Universitet, og alle 
henvendelser er velkomne: »de studerende kan komme til mig.«

”Det er ingen 
grænser for 
hvad man kan 
henvende sig 
med”
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SlAGET OM SU’EN
Af Therese Leonhardt Hjorth og Nicklas freisleben 

Lund

I begyndelsen af februar mente 61 procent 
af danskerne ifølge Politiken ikke, »at der 
var grund til at stramme SU-reglerne for at 
få de unge hurtigere igennem uddannelses-
systemet.« Så kom uddannelsesminister 
Morten Østergaard (R) tilbage fra barsel, og 
18 dage senere så tallene anderledes ud. 

Efter hans præsentation af regeringens 
kontroversielle SU-reform kunne en Gallup-
måling den 20. februar således vise, at hele 
51 procent fandt reformen passende, mens 
seks procent mente, forslagene burde have 
været mere vidtgående. Selv mener ministe-
ren, at den ændring ganske enkelt skyldes, 
at reformen er rigtig god.

»Regeringen har gjort sig store bestræ-
belser på at lave en reform, der bevarer 
SU-systemet i sin grundstruktur, men sam-
tidig adresserer nogle af de åbenlyse og let 
forståelige problemer, der er med det. Jeg 
tror, det er det, der har flyttet folkestemnin-
gen; at danskerne kan se, at reformen løser 
problemer og ikke bare saver i benet på et 
i øvrigt meget fint system,« siger Morten 
Østergaard til Uniavisen.

Ekspert i politisk kommunikation og 
lektor ved Aalborg Universitet Johannes 
 Andersen fremhæver den politisk-økonomi-
ske kontekst, reformen indgår i. For det er 
ikke mindst markant kriseretorik, der har 
fået forringelserne til at glide nemmere ned.

Politik i en krisetid
»Det er et ofte brugt politisk trick at koble 
noget skidt sammen med noget godt,« ind-
leder lektoren og forklarer, at SU-reformen 
kan accepteres primært, fordi den er en del 
af en større pakke. 

»SU-reformen er kun en brik i et større 
puslespil af skatteomlægninger og refor-

mer. For både politikere og vælgere er det 
svært at hidse sig op over et enkelt element, 
når det er en del af en stor plan, som i sin 
helhed påstås at få samfundet igennem den 
økonomiske krise,« siger Johannes Ander-
sen.

»Regeringen har med succes gjort brug 
af en retorik om individuel ansvarlighed og 
konkurrencebevidsthed. Det har givet ef-
terdønninger i vælgerhavet, og holdningen 
breder sig. Tiden arbejder for regeringen.«

Formanden for Danske Studerendes Fæl-
lesråd (DSF) Jakob Ruggaard har imidlertid 
ikke ladet sig lokke af kriseretorikken. For 
ham er motivet bag SU-reformen forvan-
sket, idet uddannelsesministeren er blevet 
eksponent for en »anti-uddannelsespolitik, 
der handler om at give skattelettelser til 
erhvervslivet.«

»Det er hinsides enhver logik, at regerin-
gen vil skære ti procent af det samlede SU-
budget i en kynisk og kortsigtet spareøvelse, 
der rammer studerende hårdt over hele 
linjen,« siger han. 

Nødvendige nedskæringer
Han mener at have forskeres og eksperters 
opbakning, men stoler man på ovennævnte 
meningsmålinger, er det bemærkelses-
værdigt, at danskerne alligevel er blevet 
overbevist om det fornuftige i regeringens 
reformudspil.

Johannes Andersen anerkender, at der 
har været to fløje i debatten: dem, der sy-
nes, det er for dårligt at tage fra de svage, og 
dem, der antageligt er gået med på præmis-
sen om at optimere den danske konkurren-
ceevne.  Ikke desto mindre har regeringen 
som resultat af flere måneders mere eller 
mindre skjult kampagne formået at fremstil-
le SU-reformen som en logisk konsekvens 
af krisen.

»Når man laver politik, viser det sig ofte 
afgørende at skabe forståelse for de proble-

mer, man forsøger at løse, inden man smi-
der løsningen på bordet. Mens vi arbejdede i 
værkstedet for at finde de rigtige forslag, fik 
vi synliggjort de nuværende problemer med 
SU-systemet,« forklarer Morten Østergaard.

Derfor virkede reformudspillet efter præ-
sentationen tilsyneladende som et naturligt 
og overbevisende træk for en stor del af de i 
meningsmålingen adspurgte danskere. Efter 
lang tids rygter og en løbende udpakning af 
reformen havde befolkningen vænnet sig til 
tanken om nedskæringer. Men succesen hvi-
ler på fejlagtige konklusioner og falsk mar-
kedsføring, påstår de studerendes talsmand.

Kampen mod systemet
»Ministeriet er ikke bleg for at fordreje 
oplysninger og manipulere virkelighedsbil-
ledet til deres egen fordel. Graden af spinag-
tig kynisme har overrasket mig,« siger Jakob 
Ruggaard med henvisning til en ministeriel 
undersøgelse, hvis konklusion var, at børn 
af faglærte er hurtigere til at gennemføre 
deres studier end akademikerbørn.

Hvad ministeren i sin udlægning i pressen 
glemte at nævne var, at der er en social slag-
side, hævder Ruggaard, for samme studie 
viser netop, at det er børn af ufaglærte, der 
gennemsnitligt er langsomst og dermed i 
størst risiko for at blive ramt af reformen, 
der indfører økonomiske sanktioner for at få 
studerende hurtigere igennem.

Men selvom ministeren har en professio-
nel politisk rådgiver til at udtænke sådanne 
strategier for sig, og DSF ledes af studeren-
de, mener Jakob Ruggaard ikke, at kampen 
om SU’en har været ulige.

»Vi er vildt mange studerende, der står 
sammen, og vi har al forskning bag os. Jeg 
tror, at man kommer længere, hvis man 
med de rette holdninger og argumenter dis-
kuterer politik i øjenhøjde med befolknin-
gen, end med et helt hold af spindoktorer.«

Spin har gjort  
SU-nedskæringer 
uomgængelige
med bred opbakning i folketinget og solid støtte fra befolkningen vil regeringen 
gennemføre historiske forringelser af Statens Uddannelsesstøtte. I januar var stemningen 
omkring SU-reformen alt andet end god, men spin og retorik fik gennem måneders 
markedsføring gjort nedskæringer til en accepteret nødvendighed. Imens klager 
studenterpolitikere over ufine metoder og manipulation.

SU

Studerendes (af)magt
Jakob Ruggaard vurderer selv, at DSF i den 
langstrakte debat har været både menings-
dannende og dagsordenssættende. Senest i 
forbindelse med stordemonstrationen foran 
Christiansborg den 28. februar.

»Med 25.000 deltagere (politiet esti-
merede, der var 5.000, red.) var demon-
strationen et klart signal om, at vi ikke ac-
cepterer økonomisk og socialt uansvarlige 
SU-nedskæringer, et signal, som det vil være 
både uklogt og umuligt at sidde overhørig,« 
siger han.

Johannes Andersen synes dog at kunne 
se, at medierne, efter at have registreret 
politikernes og folkets opbakning, er »gået 
med på idéen om individuel ansvarlighed.« 
Samtidig er studenteroprøret blevet overha-
let indenom af regeringens andre reformer, 
der til dels har udkonkurreret SU-historier-
ne i pressen. 

De studerendes største problem er, at de 
har stået alene med deres protester, som 
har været forudsigelige og nemme at feje af 
bordet.

»Hvis andre grupper havde stillet sig soli-
dariske, havde de studerende haft en langt 
bedre sag. Sådan har det ikke været, og hvis 
man overhovedet lægger mærke til demon-
strationen, trækker man på skuldrene, når 
den er overstået. Det er regeringen, der med 
deres reformbombardement har formået at 
sætte dagsordenen,« opsummerer Johannes 
Andersen.

therese.hjorth@adm.ku.dk
nicklas.lund@adm.ku.dk

SU-reformen var ved redaktionens afslutning  
endnu ikke forhandlet på plads.

SU(RT) SHOW – de 

 studerende råbte for døve 

øren, da de demonstre-

rede foran Christiansborg 

28. februar.
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SlAGET OM SU’EN 
Af Nicklas freisleben Lund og Therese Leonhardt 

Hjorth

»Vi efterlader et massivt indtryk, og ikke en 
eneste politiker har kunnet undgå at høre 
os.«

Formanden for Danske Studerendes Fæl-
lesråd (DSF), Jakob Ruggaard, var forhåb-
ningsfuld, da han den 28. februar talte til de 
tusinder af studerende, der med bannere, 
kampråb og høj, middelmådig hiphop på 
kritisk dansk protesterede mod den kom-
mende SU-reform på Christiansborg Slot-
plads.

»Sig nej til SU-nedskæringer« var den 
største studenterdemonstration i mange år. 
Men alligevel har den vist ikke fået den ef-
fekt, som de studerendes talsmand håbede 
på. I hvert fald ikke hos den politiker, som 
protesterne først og fremmest var rettet 
imod: Nemlig uddannelsesminister Morten 
Østergaard (R). For selv om de studerendes 
protester kunne høres inde bag Borgens 
mure, så kommer de ikke til at præge den 
politiske dagsorden. 

Det slår Morten Østergaard fast, da han i 
en pause fra forhandlingerne om udannel-
sesforliget mødes med Uniavisen til en snak 
om reformen og de sidste måneders heftige 
SU-debat. 

Flot og festlig, men…
»Selve demonstrationen så da flot og festlig 
ud, og det er en del af demokratiet. Men de 
meget kategoriske protester gør ikke det 
store indtryk,« siger Morten Østergaard.

Ministeren understreger dog, at det ikke 
betyder, at han og regeringen ikke lytter til 
de studerende:

Østergaard: 
Studenterprotester 
gør ikke indtryk
Hvis de studerende ikke fremover bliver færdige til tiden, 
havner regningen alligevel hos universiteterne, understreger 
uddannelsesministeren og truer med mindre færdiggørelsesbonus. 

»På debatmøderne om SU-reformen, som 
jeg deltog i rundt omkring på uddannel-
sesinstitutionerne i sidste måned, kom der 
mange spørgsmål frem, som vi vil tage med, 
når der skal formuleres forligstekst og para-
graffer: Hvordan indretter vi vores forslag 
på den mest hensigtsmæssige måde, så det 
for eksempel ikke får utiltænkte konsekven-
ser for handicappede eller skaber problemer 
for dem, der får fuldtidsjob, før de har afle-
veret speciale.« 

Derfor er denne type – ifølge ministeren – 
konstruktive debat med de studerende også 
»vigtig og relevant«. 

»Siden min tiltrædelse har jeg opfordret 
DSF til at komme med forslag til, hvordan 
uddannelsesområdets problemer – eksem-
pelvis de lange gennemførselstider – kan 
løses. Det kom DSF så med i februar, og det 
viser, at debatten har flyttet sig afgørende. 
Nemlig derhen, hvor man godt kan disku-
tere at nedbringe forsinkelserne og dermed 
reducere i udgifterne til SU’en. At der så sta-
dig er nogle, der mener, at SU-systemet bør 
være tabu, og demonstrerer for de kandidat-
studerendes ret til forsinkelse, det gør som 
sagt ikke noget synderligt indtryk på mig.«

Reform til tiden
Meget tyder da også på, at det politiske 
klima har ændret sig betragteligt. Da de 
første rygter om SU-reformen lød, var der 
således en markant folkelig modvilje mod 
at pille ved den nuværende SU-model. Men 
nu, kort efter offentliggørelsen af regerin-
gens udspil, møder initiativerne opbakning i 
befolkningen.

Hvorfor er det netop nu, at tiden er moden 
til en reform af SU-systemet?

»Det skyldes udfordringen om at få gang 

SU-udspillets 
otte punkter
1. Uddannelsesstart senest to år ef-

ter adgangsgivende eksamen

Studerende, der påbegynder deres vide-

regående uddannelse senere end to år 

efter deres adgangsgivende eksamen, 

kan kun modtage SU på deres videregå-

ende uddannelse svarende til den nor-

merede studietid. dermed frafalder det 

såkaldte ’fjumreår’. Regeringen foreslår 

samtidig, at reglen om en karakterbonus 

på 1,08 afskaffes.

2. Hurtigere igennem studierne 

for at sikre, at SU kun gives til studieak-

tive studerende, må studerende frem-

over kun være seks måneder forsinket, 

før SU-udbetalingen stoppes.

3. Færre barrierer for aktiv studie-

gennemførelse 

Regeringen vil reducere de barrierer, 

som i dag skaber unødvendige forsinkel-

ser for de studerendes gennemførelse 

af deres studier, og sikre bedre mulighe-

der for overgange og skift mellem studi-

er.

4. Øgede krav til universiteter om 

forbedringer i studietiden 

Regeringen foreslår, at universiteterne 

forpligtes til at nedbringe den gennem-

snitlige studietid med 3,7 måneder.

5. SU til gymnasiale suppleringskur-

ser

fremover skal det kun være muligt at 

modtage SU til gymnasiale supplerings-

kurser (gSK) på de såkaldte turbokurser, 

så de unge kommer hurtigere i gang 

med deres uddannelse. Samtidig afskaf-

fes muligheden for SU til deltagelse i hf- 

og gymnasieenkeltfag for kursister med 

gymnasial uddannelse.

6. Højst fem ungdomsuddannelser 

med SU

der er i dag ingen begrænsninger på, 

hvor mange ungdomsuddannelser de 

unge kan påbegynde eller gennemføre 

med SU, eller hvor lang en periode, de 

kan modtage SU til ungdomsuddannel-

ser, sådan som det kendes for de videre-

gående uddannelser. Regeringen vil ind-

føre et loft, så unge højst kan få SU til 

fem ungdomsuddannelser.

7. Ændret SU til hjemmeboende

Reglerne for SU til alle hjemmeboende, 

der går på en ungdomsuddannelse eller 

en videregående uddannelse, ændres, 

så de studerende får et grundstipendi-

um, der svarer til grundsatsen for børne- 

og ungeydelsen til 15-17-årige. Ud over 

grundstipendiet ydes et SU-tillæg til de 

hjemmeboende, der er afhængigt af for-

ældrenes indkomst.

8. Samme regulering af SU som af 

overførselsindkomster 

Regeringen foreslår, at SU’en i perioden 

2016-2023 reguleres med samme pro-

cent som de øvrige indkomstoverførsler. 

forslaget vil indebære, at de studerende 

vil få en indkomstfremgang, der er min-

dre end den ellers ville være, men de stu-

derende – ligesom modtagere af over-

førselsindkomster – vil opleve, at deres 

ydelse i gennemsnit over perioden beva-

rer sin købekraft.

i den private jobskabelse. Derfor skal vi for-
bedre Danmarks konkurrenceevne, og det 
kræver, at vi frigør nogle ressourcer – for ek-
sempel fra SU’en,« siger Morten Østergaard

Og den stigende opbakning skyldes, at 
danskerne kan se fornuften i regeringens 
ræsonnement, mener han.

»Det er et åbenlyst problem, at 84 procent 
af de kandidatstuderende bruger mere end 
normeret tid på at færdiggøre deres uddan-
nelse. Og de fleste kan godt forstå, at når vi 
vil uddanne endnu flere og skabe den bedst 
uddannede generation nogensinde, så nyt-
ter det ikke noget at vende det blinde øje til 
et hjørne af uddannelsesområdet, hvor der 
er en uhensigtsmæssig udvikling med store 
forsinkelser.« 

»Vi har gjort os store bestræbelser på at 
få tydeliggjort, hvorfor vi har valgt de løs-
ninger, vi har gjort, men samtidig også har 
bevaret den grundpræmis, som der er stor 
opbakning til. Nemlig, at alle dem, der kan 
få SU i dag, også kan få det fremover. Men 
altså med de justeringer af regler og satser, 
som reformen lægger op.« 

Penge til det private eller socialt an-
svar
800 millioner af reformens besparelser 
på i alt to milliarder kroner skal efter re-
geringens udspil finansieres ved at få de 
studerendes hurtigere igennem uddannel-
sessystemet. 

Men når der i dag er en høj dimittendar-
bejdsløshed, hvorfor så skynde de studerende 
igennem?

Morten Østergaard afviser spørgsmålets 
grundlæggende præmis. For han mener, at 
det er en myte, at der ikke er job at få. Ifølge 
uddannelsesministeren kommer 70 procent 
af de færdiguddannede kandidater i arbejde 
inden for det første år, efter de har afsluttet 
deres uddannelse – og endnu flere indenfor 
to år.

»Men det er rigtigt, at vi har en højere 
dimittendarbejdsløshed, end vi kunne ønske 
os. Men logikken i regeringens reformpro-
gram er, at vi målrettet investerer de res-
sourcer, som vi frem mod 2020 frigør ved at 
reducere forsinkelserne på uddannelserne, 
i at få gang i den private jobskabelse. Og 
det fornemmer jeg, at mange synes giver 
god mening. Det, de studerende drømmer 
om, er jo ikke at få lov til at studere til evig 
tid, men at komme ud og få et arbejde. Og 
vi kan ikke regne med, at arbejdspladserne 
kommer af sig selv.«

Kritikere har ellers kaldt det ’socialt uan-
svarligt’ at tage penge fra de studerende og gi-
ve dem til erhvervslivet. Men du mener altså, 
at det forholder sig lige omvendt?

»For det første: Det er rigtigt, at vi re-
ducerer i de hjemmeboendes SU. Men de 
væsentlige besparelser fremkommer 
ved at få de studerende hurtigere 
igennem uddannelserne og dermed 

TEFlON – En cool 

morten Østergaard 

børster protestkonfetti 

væk fra skulderen under 

SU-debatten på KU.  

Heller ikke de  massive 

studenterprotester har 

efterladt blivende spor 

hos uddannelsesmini-

steren.
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SU

reducere perioden, hvor de modtager fuld SU. 
Derfor anerkender jeg slet udlægningen af, at 
vi ’tager’ noget fra de studerende. Og for det 
andet: Vi giver ikke gaver til erhvervslivet, til 
direktører eller aktionærerne. Alt det vi gør, 
det gør vi med henblik på at understøtte at 
der bliver skabt flere jobs. Så kan man altid 
diskutere om nogle instrumenter er bedre end 
andre.«

Karrierevejen som overhalingsbane?
Spørgsmålet er så, hvordan de studerende 
bedst muligt ruster sig til stillingskrigen på 
arbejdsmarkedet. 

Morten Østergaard understreger, at et vig-
tigt element i regeringens uddannelsesplan er 
en forbedring af universiteternes meritprak-
sis, sådan at man lettere og hurtigere kan få 
merit for traditionelt studieforlængende akti-
viteter som udlandsophold og praktik.

Men samtidig afviser han, at de studeren-
des forsinkelser kan udlægges som en slags 
investeringer i CV og fremtidige beskæftigel-
sesmuligheder. 

»Vi ved, at hvis man har erhvervsarbejde i 
moderat mængde ved siden af sit studium, så 
er det ikke noget, der forsinker ens gennem-
førsel. Tværtimod tyder meget på, at det slet 
ikke skader studietiden. Så der er slet ikke et 
trade-off.«

»Aalborg Universitet, som har landets 
laveste gennemførselstid, har en beskæftigel-
sesgrad, der fint kan måle sig med de andre 
universiteter, hvor gennemførselstiden er 
længere. Derfor er der intet belæg for at hæv-
de, at man har bedre mulighed for at få et job, 
desto mere forsinket man er.«

Ingen kvaler – universitetet betaler
Men kritikere hævder, at forringelserne af SU vil 
forsinke de studerende, fordi de får behov for at 
arbejde mere ved siden af studierne? Så holder 
budgettet ikke længere. Er der ikke et usikker-
hedsmoment i planen?

»Nej, det er der ikke. Reformen er baseret 
på regeringens ’forsigtigshedsprincip’. Hvis 
universiteterne ikke kan levere varen – få de 
studerende hurtigere igennem end i dag - så 
får de en mindre færdiggørelsesbonus i 2020. 
Så vi får pengene hjem på den ene eller den 
anden måde,« understreger Morten Østerga-
ard og tilføjer:

»Det har de ganske vist allerede forpligtet 
sig på i udviklingskontrakterne. Men jeg tror 
ikke det er en ulempe for universiteternes 
bestræbelser, at det nu får en økonomisk kon-
sekvens, hvis de ikke lever op til kravene.«

SlAGET OM SU’EN 
Af Nicklas freisleben Lund og 

 Therese Leonhardt Hjorth

Kernemålsætningen i re-
geringens SU-udspil er 
simpelt. De studerende skal 
hurtigere igennem deres 
uddannelser. Således vil 
den kommende uddan-
nelsesreform også med al 
sandsynlighed medføre, 
at man skal være fuldtids-
studerende – altså aflægge 
eksamener for 30 ECTS 
point per semester – for at 
modtage SU.

Ifølge uddannelsesmini-
ster Morten Østergaard er 
der intet til hinder for, at 
de studerende kombinerer 
deres fuldtidsstudium med 
erhvervsarbejde – blot det 
ikke forlænger studietiden.

Morten Østergaard, hvor 
mange ugentlige arbejdsti-
mer mener du, at et fuldtids-
studium udgør?

»Et fuldtidsstudium er 
i udgangspunktet 37-40 
timer om ugen. Men studie-
miljøundersøgelser viser, at 
de studerende i virkelighe-
den bruger mindre tid. Det 
interessante er, at det er på 
kandidatuddannelserne, at 
forsinkelsen er størst. Og 
det er her, der er den største 
frihedsgrad, fleksibilitet og 
ansvar for egen læring,« si-
ger ministeren.

Et moderat erhvervsar-
bejde
Han  ønsker ikke at ’sko-
legøre’ universitetet, men 
opfordrer de studerende og 
universiteterne til afstemme 
forventninger om, hvor 
meget tid de studerende bør 
bruge deres studium – også 
når der ikke er indkaldt til 
forelæsning eller holdun-
dervisning.

De sidste to studenterstil-
linger, som dit eget ministe-
rium har slået op, var på 15 

timer. Lægger man det til et 
fuldtidsstudium, får man en 
samlet arbejdsuge på 53-55 
timer. Er det hvad du forstår 
ved et ’forsvarligt moderat 
erhvervsarbejde’ ved siden af 
studierne?

»Det er hårdt at være 
studerende, og så må man 
jo tage weekenderne i brug. 
Men man behøver jo ikke 
tage et studierelevant er-
hvervsarbejde i ugens løb, 
hvis man ikke kan klare 
det. Så kan man nøjes med 
sin SU og sit SU-lån. Eller 
lave noget butiksarbejde på 
tidspunkter, hvor der ikke 
undervisning. Det er der jo 
masser, der gør.« 

Er det særligt hensigtsmæs-
sigt at fravælge studierele-
vant arbejde, når arbejdsgi-
verne netop lægger vægt på 
nyuddannedes erhvervser-
faring? 

»Jeg holder bare fast i, at 
man ikke bliver mere for-
sinket af at have 15 timers 
erhvervsarbejde om ugen. 
Jeg siger ikke, at livet som 
studerende er en dans på 
roser og et 8-16 arbejde. 
Men det er jeg heller ikke 
bleg for at sige, at det ikke 
skal være, « siger ministe-
ren, der betragter ideen om 
at sænke normen for et fuld-
tidsstudium med 15 timer 
som et rent vildskud. 

Fabriksarbejderens 
hårde lod
Det er regeringens ambition 
at hele 60 procent af en ung-
domsårgang skal have en vi-
deregående uddannelse. Skal 
de indstille sig på arbejdsuge, 
der er 15-18 timer længere 
end en normal arbejdsuge på 
37 timer? 

»Som studerende har 
man en helt anden fleksi-
bilitet. De mennesker, der 
slider og slæber på fabrik-
ken, så de kan være med til 
at finansiere de studerendes 

uddannelse, kan jo ikke 
pludselig sige, at ”nu vil jeg 
til squash – så læser jeg i af-
ten i stedet.” Hvis man ikke 
kan overskue både at være 
fuldtidsstuderende og have 
erhvervsarbejde, så må man 
drosle ned.«

Og nøjes med et rådigheds-
beløb, der er lavere end de 
1800 kroner, som den gen-
nemsnitlige studerende med 
studiejob har om måneden? 
Eller alternativt at gældsætte 
sig?

»Ja. Og jeg synes ikke, 
det er noget vi behøver at 
skamme os over.«

Stress er mange ting
Det Radikale Venstre bryster 
sig på sin hjemmeside af at 
være det eneste danske parti, 
der har en ’stress-politik’. 
Hvordan spiller en 55-timers 
arbejdsuge sammen med 
denne politik set i lyset af de 
undersøgelser, der viser, at 
flere og flere studerende lider 
af stress?

»Stress-problematikken 
er både relevant og interes-
sant,« mener Morten Øster-
gaard og hæfter sig ved, at 
det tilsyneladende ikke er 
de steder, hvor studieinten-
siteten er højest, at de stu-
derende er stressede. Derfor 
skal man passe på med at 
sige, at det er arbejdspres-
set, der gør de studerende 
stressede. 

»Meget tyder på, at 
stress opstår, hvis der er 
usikkerhed om, hvad der 
forventes af én. Eller hvis 
man som studerende føler 
sig overladt til sig selv. Og 
derfor er det positivt, at 
universiteterne som følge af 
de udviklingskontrakter, jeg 
har lavet med dem, har sat 
sig for at hæve minimumsti-
metallet, så de studerende 
ikke føler, at det er det rene 
selvstudium.« 

»En studenter-
arbejdsuge på 55  
timer er helt fair«
Vil man som studerende kombinere sit fuldtidsstudium 
med en ’moderat mængde’ erhvervsarbejde, så 
ender man ifølge morten Østergaards egne tal med 
arbejdsuge på over 50 timer. det er det intet problem i, 
mener ministeren. Et fuldtidsstudium kan nemlig ikke 
sammenlignes med et fuldtidsjob. 

”At der så stadig er nogle, 
der mener, at SUsystemet 
bør være tabu, og demon
strerer for de kandidatstude
rendes ret til forsinkelse, det 
gør som sagt ikke noget syn
derligt indtryk på mig.”
Uddannelsesminister morten Østergaard, R
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Institutlederens dilemma: 
Er gode råd dyre?

VAlG TIl INSTITUTRåD
Af Claus Baggersgaard

Giver det overhovedet mening at bruge tid 
og kræfter på et udvalg, hvor institutlederen 
bestemmer det hele og frit kan vælge enten 
at lytte eller helt ignorere argumenter, råd 
og advarsler fra medlemmerne?  

Det er det store spørgsmål, inden valget 
til de nye institutråd på Københavns Univer-
sitet der foregår den 11. til 15. marts. 

Ja, er svaret ifølge de kommende repræ-

sentanter for det videnskabelige personale 
(VIP), Det teknisk-administrative personale 
(TAP) og de studerende. Selvom det nye 
samarbejdsorgan kun har en rådgivende 
funktion og altså ikke nogen formel magt, 
ser disse grupper alligevel frem til at få et 
forum, hvor de kan diskutere vigtige spørgs-
mål med deres institutleder.

Allan Randrup Thomsen, professor ved 
Institut for International Sundhed, Immu-
nologi og Mikrobiologi, mener således, at 
»det må og skal lykkes« at få institutrådene 

til at fungere, da der har eksisteret et tomrum 
siden styringsloven afskaffede demokratiet 
på landets universiteter i 2003.

»Institutlederen har stået for at tegne den 
faglige profil på endda relativt store institut-
ter helt alene. Nu får vi et formaliseret forum, 
hvor ’regenten’ kan få rådgivning, inden de 
store strategiske beslutninger skal træffes, og 
det er positivt,« siger han.

Allan Randrup Thomsen tilføjer, at det pri-
mært er op til den enkelte institutleder, om 
nyskabelsen bliver en succes eller en fiasko.  

moRALSK KLEmmE –  

Institutlederne kommer til 

at stå i et dilemma, når de 

nye institutråd begynder 

arbejdet. Skal de vælge 

den lette vej og bruge 

deres magt til at tromle 

beslutningerne igennem, 

eller skal de tage den 

lange, besværlige, men 

mere demokratiske vej og 

lytte til de studerende og 

ansatte?

de nye institutråd kan enten udvikle sig til ligegyldige snakkeklubber, eller de kan 
komme til at spille en vigtig rolle på institutterne, lyder vurderingen fra medarbejdere 
og studerende. Institutlederens vilje til at samarbejde bliver altafgørende.  
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»Hvis det ender som en kulisse i et skue-
spil, og beslutningerne reelt bliver truffet 
et andet sted, så mister VIP’erne hurtigt 
interessen. De fleste er så pligtopfyldende, 
at de hellere vil bruge deres tid på at forske 
og undervise end på møder, der ikke fører 
nogen vegne,« siger han.

En sidste kvalitetssikring
Professor Margit Warburg, der stiller op 
på Institut for Tværkulturelle og Regionale 
Studier (ToRS), mener, at institutrådet har 
mulighed for at udvikle sig til det sidste ni-
veau, hvor man i fællesskab kvalitetssikrer 
beslutningerne, selvom der selvfølgelig er 
forskel på, om et forum skal rådgive eller 
beslutte noget.

»Jeg tror, at de fleste oplever at institut-
lederne er dygtige folk, der lytter til argu-
menter. Det skal ikke forstås sådan, at der er 
blevet truffet dårlige beslutninger før, men 
jo mere demokratisk, det foregår, jo bedre 
er det,« siger Margit Warburg og fortsætter: 

»Hvis alle argumenter er kommet frem, 
og institutbefolkningen kan se logikken bag 
og føler sig ordentligt inddraget, vil vanske-
lige beslutninger kunne træffes på en bedre 
måde og med højere tilfredshed. Det gælder 
også, hvis den værst tænkelige situation 
opstår, og der skal spares eller afskediges 
medarbejdere.«

 
Kanterne skal slibes
Adjunkt Brian Jacobsen, der også stiller 
op på ToRS, har tænkt sig at tale de yngre 
forskeres sag i det nye forum, fordi de op-
lever særlige problemer i forbindelse med 
deres arbejdsvilkår. Han forventer, at han 
kan bidrage med et frisk syn på forskning 
og undervisning, da han ikke har været på 
instituttet så længe.

Han mener, at det er vigtigt at engagere 
sig fra starten, fordi det er nu grundstenene 
til arbejdet i det nye råd bliver lagt. 

Godt nok er der udformet en standardise-
ret forretningsorden, men han mener, at det 
praktiske rådsarbejde kommer til at afgøre, 

hvad rådet kommer til at beskæftige sig 
med, og hvor stor magt det får.

»Jeg kan ikke forestille mig, at en leder 
har lyst til at have institutråd, som ikke 
fungerer, men der kan selvfølgelig opstå 
konflikter, akkurat som det historisk set er 
sket mellem dekaner og akademisk råd på 
fakultetsniveau. Jeg tænker, at samarbejdet 
skal formes hen ad vejen i et samspil mellem 
institutlederen og medlemmerne, og der vil 
givetvis være nogle kanter, der skal slibes 
af de første par år. Institutlederen må gøre 
op med sig selv i hvilket omfang, han vil 
følge den rådgivning, han får,« siger Brian 
Jacobsen. 

Finder altid en vej
Charlotte Lykke Nielsen, der er farmako-
nom (TAP) på Institut for Farmaci, har ikke 
fantasi til at forestille sig andet, end at insti-
tutlederen vil lytte. 

»Hvorfor skulle han gøre andet? Også i 
andre udvalg, hvor institutlederen sidder 
for bordenden, finder man en vej igennem, 
uden at det ender i konflikter,« siger hun.

Charlotte Lykke Nielsen ser gerne, at 
institutrådet bliver et forum, hvor man kan 
få diskuteret de udfordringer, som hun 
oplever i forbindelse med laboratorieunder-
visningen.

Instituttet har opbygget et internationalt 
miljø med mange forskere og studerende 
fra forskellige lande, og det er først og frem-
mest spændende, men det giver også pro-
blemer, fordi de studerende har en meget 
forskellig baggrund, alt efter hvor de kom-
mer fra i verden, og det skal instituttet være 
bedre rustet til at håndtere, mener hun.

Studerende på vej ind i varmen
På Økonomisk Institut, hvor Laura Katrine 
Telling Hansen stiller op, glæder de stu-
derende sig til at få et forum, hvor de kan 
møde deres institutleder.

»Vi har ikke haft en formel kontakt til ham 
før, så institutrådet vil helt sikkert gøre en 
stor forskel, da vi nu får indsigt i og bliver 
inddraget i processerne og arbejdsopgaver-
ne på instituttet,« siger hun og fortsætter:

»Nu får vi også indsigt i instituttets øko-
nomi, så vi bedre kan argumentere imod el-
ler foreslå alternativer, hvis der skal spares, 
og så bliver institutlederen forpligtiget til 
at snakke studiemiljø med os og udarbejde 
langsigtede planer. Indtil nu har studiemil-
jøet været noget, som vi selv måtte tage os 
af.«

Ingolf Thuesen, institutleder på Institut 
for Tværkulturelle og Regionale Studier 
(ToRS), ser også frem til at få en bedre 
kontakt med de studerende i dagligdagen, 
hvilket har manglet siden universitetsloven 
blev ændret i 2003. 

Han har prøvet at holde stormøder i ste-
det, men det har ikke fungeret optimalt.

»Det er klart, at de store institutter har 
betydet, at der er blevet meget langt mel-
lem ledelsen og de studerende, så set fra 
min stol er det en væsentlig forbedring, at 
jeg kan møde dem i et formelt forum,« siger 
Ingolf Thuesen.

Han mener, at institutrådet i realiteten vil 
være meget tæt på at kunne træffe beslut-
ninger, selvom den formelle kompetence 
ligger hos ham som institutleder.

»Jeg ville være en meget underlig leder, 
hvis jeg var fuldstændig ligeglad med, at 
hele instituttet var imod et forslag, som 
jeg var kommet med. Jeg ville i hvert fald 
tænke mig meget grundigt om og lytte til ar-
gumenterne, da jeg umuligt som leder kan 
være fagligt kompetent på alle områder,« 
siger Ingolf Thuesen og tilføjer: 

»Der må for alt i verden ikke ske det, at 
et møde munder ud i en fælles holdning, 
og så en måned senere kan de ansatte og 
studerede se, at der er sket noget helt andet, 
end der blev besluttet. Så mister folk hurtigt 
gejsten.«  

clba@adm.ku.dk

VAlG TIl INSTITUTRåD 

Af Claus Baggersgaard

De nye institutråd er en unik mulighed for at forbedre arbejds-
miljøet, samarbejdsklimaet og tilliden til ledelsen på institutterne 
på Københavns Universitet (KU). 

Det mener rektor Ralf Hemmingsen, der opfordrer studerende 
og ansatte til at stemme på en af de opstillede kandidater de 
steder, hvor der er kampvalg om pladserne, og til at holde infor-
mationsmøder om arbejdet i de nye institutråd også de steder, 
hvor pladserne bliver besat ved fredsvalg.

»Institutrådene er en unik mulighed for institutlederne til at 
skabe et nyt rum for dialog. Nej, det er ikke hvad der med et lidt 
fortærsket udtryk kaldes universitetsdemokrati, fordi lederen ikke 
skal vælges, men det kan stadig få stor betydning for atmosfæren 
på instituttet og for lederens beslutninger,« siger rektor.

Den seneste arbejdspladsvurdering (APV), en stor trivselsun-
dersøgelse blandt alle ansatte, viste, at tilfredsheden med arbejds-
miljøet og tilliden til ledelsen kunne være en del bedre på nogle 
institutter. 

Ralf Hemmingsen slår fast, at det skal der gøres noget ved, 
selvom problemerne på KU ikke adskiller sig væsentligt fra proble-
merne i andre store videnorganisationer, og selv om der gennem 
de senere år generelt er sket en professionalisering af institutledel-
serne, også når det gælder personaleledelse. 

Blandt andet er der sat et omfattende lederudviklingsprogram 
i gang, men med institutrådene har KU chancen for at gøre det 
endnu bedre, mener rektor.

Den nære leder er vigtigst
Ralf Hemmingsen skal de kommende seks-syv uger have medar-
bejderudviklingssamtaler med dekanerne, og i den forbindelse vil 
de gennemgå APV’ens resultater for hvert enkelt institut.

Det er alvorligt, hvis tilliden til den lokale leder er lav, fordi ved-
kommende kan ende med at blive handlingslammet, hvis han eller 
hun gang på gang får institutbefolkningen imod sig i væsentlige 
spørgsmål, påpeger Ralf Hemmingsen. 

Dekanen vil også være tvunget til at handle, hvis der er store 
samarbejdsproblemer på et institut.   

»De mennesker, der ’koster rundt’ med os til daglig, har den 
største betydning for vores trivsel. Ifølge eksperterne er det derfor 
også i det lokale miljø, at vi kan flytte os mest, hvis vi vil forbedre 
arbejdsmiljøet og øge tilfredsheden med ledelsen. Det er sjældent, 
at den fjerne ledelse er populær, så institutrådene kan komme 
til at spille en stor rolle, da de kan forbedre dialogen,« siger Ralf 
Hemmingsen. 

Han tilføjer, at han også selv vil oprette et såkaldt universitets-
senat, hvor han kan få input fra repræsentanter fra de akademiske 
råd. 

clba@adm.ku.dk

Rektor: 
Institutråd  
kan forbedre 
samarbejdet 
Ralf Hemmingsen opfordrer de ansatte 
og studerende til at engagere sig i de nye 
institutråd for at komme i dialog med 
deres institutleder, der til gengæld får 
chancen for at højne tilliden til sin ledelse. 

HER ER DER 
KAMPVAlG

• Biomedicinsk Institut: VIP og TAP

• Datalogisk Institut: VIP

• Institut for Farmaci: VIP

•  Institut for Fødevarevidenskab: 

VIP

• Institut for Klinisk Medicin: VIP

•  Institut for Lægemiddeldesign og 

 farmakologi: VIP

•  Institut for Medier, Erkendelse og 

formidling (filosofi): VIP

•  Institut for Neurovidenskab og 

 farmakologi: VIP

•  Institut for Plante- og Miljøviden-

skab: VIP

•  Institut for Produktionsdyr og 

Heste: VIP og TAP

• Institut for Statskundskab: VIP

•  Nordisk Forskningsinstitut: AC-

TAP, TAP, ph.d.-studerende

• SAXO-Instituttet (Historie): VIP

Se kandidatlister og hvordan du 

stemmer på intranet.ku.dk/valg

Fakta
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Lars Bille 
stemmer også på 

Birgitte Nyborg
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mister Statskundskab ser tilbage på et halvt århundredes tro tjeneste 
som studerende, valgforsker og institutleder på Københavns Universitet. 
dansk politik er ikke, hvad den har været – og det er de studerende heller 
ikke, lyder diagnosen.

Afskedsinterview
Af gry Bartroff gaihede

Som gymnasieelev var det Lars Billes ynd-
lingssport at se timelange folketingsdebat-
ter transmitteret i fjernsynet. Værdierne, 
ideologierne, argumenterne, diskussionerne 
og forhandlingerne rev i brystet på den 
unge Bille.

Alligevel lå det ikke i kortene, at politi-
betjentens søn skulle blive Danmarks mest 
citerede valgforsker. Lars Bille er selfmade – 
som der i familien ikke var banet en akade-
misk vej for ham, har han også selv trampet 
stien til det institut, der blev hans livslange 
arbejdssted. 

Lars Bille venter galant spejdende for 
enden af den lange hospitalsgang på det tid-
ligere Kommunehospital, da jeg endelig har 
fundet den rette vej. Vi har aftalt et kom-
menteret tilbageblik på hans 47 år lange 
KU-karriere. 

Institut for Statskundskab skriver i deres 
interne medie Kontakt, at fagets historie i 
høj grad Billes egen historie.

Man skal elske sin skæbne, sagde Karen 
Blixen, og det gør Lars Bille. Man kan ikke 
slukke for et livsværk, så lektor Bille, der 
fylder 70 til november, har måske nok holdt 
afskedsreception og ladet sig fejre af gode 
kollegaer og venner i februar, men det kom-
mer ikke til at betyde nogen særlig forskel 
– der bliver, som han siger, »ingen billefri 
zone« på Statskundskab. 

Lars Bille har lovet at skrive instituttets 
historie, og han vil fortsat levere sine halv-
årlige analyser af dansk partipolitik. Fruen 
er indforstået, siger han og sender en varm 
latter ud i emerituskontoret.

Et fyrtårn af saglighed
Lige så ophedet og kolerisk det politiske 
spil til tider forekommer, lige så tempereret 
tilbagelænet er statskundskabslektoren, når 
han i velturnerede sætninger med sin beha-
gelige bas forklarer, hvad der er op og ned i 
nationens demokratiske udvikling. 

Der er noget oldschool over Billes politi-
ske analyser i en tid, hvor spillet på magtens 
tinde sælger rigtig mange billetter. Tænk 
blot på tv-serier som House of Cards, West 
Wing og Borgen.

Men det er ikke kun den fiktionaliserede 
politik, der har et godt tag i borgerne. Også 
virkeligheden har fået en dramatisk twist, 
og det kan godt kamme over til den hyste-
riske side, når tiernes politiske kommenta-
torer falder over hinanden for at evaluere 
parlamentarikernes performance, motiver 
og selvfremstilling. 

Bille er mere afdæmpet: 
»Siden 1909 har der ikke været flertal for 

et enkelt parti i det danske folketing, og det 
er et spændende spil, det har jeg altid syn-
tes,« siger Bille, der i firserne og halvfemser-
ne stod som et fyrtårn af saglighed, når han 
optrådte i medierne som valgforsker.

Efter årtusindskiftet blev der lidt stille om 
Bille. Medierne holdt med tiden op med at 
ringe, fordi han takkede nej til at medvirke. 
Det sidste valg, han guidede seere og lyt-
tere igennem, var tilbage i 2001. Fra 2002 
dedikerede han nemlig sin tid til jobbet som 

institutleder, en tjans han bestred helt frem 
til 2011.

»Det valgte jeg at koncentrere mig om. 
Jeg følte mig ikke skarp nok i detaljen til, 
at jeg samtidig ville kloge mig om de store 
politiske linjer.«

Måske handlede det også om, at han nu 
»havde været der,« mener Bille, og oplevet 
at være en kendt, offentlig person, noget der 
langt overvejende har været en positiv erfa-
ring, fortæller han.

»Ja, der bliver hvisket og tisket lidt, når 
man er på restaurant, men det er jo det. Jeg 
har aldrig følt mig misbrugt af medierne,« 
siger Bille og tilføjer, at det dog bestemt 
ikke gav særlig credit blandt kollegaerne 
dengang at entrere med journalister:

»Det blev opfattet som prostitution, at 
man skulle kunne udtrykke noget på halv-
andet minut. Det var ikke velanset. Men jeg 
syntes dels det var sjovt, og dels at man som 
offentligt ansat på et sted, der beskæftiger 
sig med dansk demokrati og den politiske 
udvikling, som berører os alle, har en for-
pligtelse til at prøve at delagtiggøre andre i 
den indsigt, man har fået,« siger han tjenst-
villigt. 

Han tilføjer, at han stadig irriterer de 
yngre kræfter på instituttet med spørgsmål 
af typen: Hvad laver du? Kan du forklare 
det til min genbo? Hvorfor skal du have løn 
for det? 

»Jeg ved, det er provokatorisk og lidt fir-
kantet, men vores forskning helbreder ikke 
de syge. Vi prøver at passe på demokratiets 
tilstand og forklare udviklinger og afmystifi-
cere sager, der popper op i medierne.«

Mediernes alarmerende  
kommercialisering
Bille bliver lidt bister, når talen falder på 
pop-ups i pressen:

»Der er sket en voldsom kommerciali-
sering af medierne. Det er bundlinjen. De 
skal skabe forsidestof og helst solohistorier 
med identifikation for at sælge. Det giver en 
stigende tendens til at enkeltsager sætter 
en dagsorden, og det er en meget kedelig 
udvikling. Alarmerende, faktisk,« siger Bille, 
og jeg spørger, om han fx tænker på Dovne 
Robert og Fattig-Carina?

»Netop. Det gælder for medierne om at 
finde noget, alle kan forstå. Tricket er gam-
melt, men det dyrkes mere og mere, og 
resultatet er, at vi mister sammenhænge. 
Det kan sgu godt være, fordi tingene efter-
hånden er blevet så komplicerede, at det 
er vanskeligt for Hansen og Jensen, og dig 
og mig for den sags skyld, at finde ud af, 
hvordan de hænger sammen. I bedste fald 
er personsagerne gode øjenåbnere, men det 
bliver sjældent til meget mere end et løfte 
om at kalde en minister i samråd. Så har 
medierne fået deres; og politikerne har også 
fået deres. Der er jo en gensidig afhængig-
hed mellem politikere og medier, som vi 
ikke skal underkende betydningen af.«

Jeg tænker på, hvad det kan være, der er 
blevet så kompliceret, men som engang var 
mere enkelt, og beder Bille levere en hurtig 
analyse af det danske politiske landskab 
anno 2013.

»Vi har haft ti usædvanlige politiske år, 
fordi nullernes tre valg skabte en situation 
med et flertal for V, K og DF, der så ikke be-
høvede den politiske midte, som ellers altid 

har været afgørende for et flertal. Altså blev 
oppositionspartierne nødt til at samarbejde, 
hvis de skulle gøre sig gældende. Det er før-
ste gang, S og SF har fundet sammen.«

Men det holder hårdt, mener Bille:
»De har ikke magtet opgaven til fulde. 

Den nuværende regering har haft vældig 
negativ presse, og det er delvist dens egen 
skyld. Men når medierne har givet den 
etiketten ’løftebrudsregering’, så er det, 
fordi man sammenligner med det program, 
som S-SF gik til valg på, men De Radikale 
skulle jo med for at sikre flertal. Så kværner 
møllen derfra, og der sker altså en vis for-
dummelse af folk, når medierne hele tiden 
messer ’løftebrud’. Nej! De skal selvfølgelig 
måles på det regeringsgrundlag, der kom 
ud af forhandlingerne i tårnet,« siger Bille 
og ser lidt træt ud. 

Silden i folkehavet
En anden fundamental ændring er, at S har 
mistet sin førstefødselsret til statsminister-
posten, siger Bille. To gange ti år i opposi-
tion under Schlüter og Fogh har betydet, at 
S er dykket fra en tredjedel af alle stemmer 
til en femtedel: 

»Der er sket strukturelle og dybtgående 
forandringer i de senere år, og man skulle 
egentlig tro, at finanskrise og arbejdsløshed 
var ’gefundenes fressen’ for socialdemo-
kraterne, men nej. Enten er de ikke gode 
nok, eller også er der sket så meget i verden 
omkring os, at det, der var gammel social-
demokratisk politik, ikke duer længere, 
siger Bille. 

Han tilføjer, at det såmænd kan koges 
ned til én ting: 

»Prøv at se, hvor tit der siges ’ret’ og 
’pligt’. Det gamle socialdemokratiske slogan 
var ’gør din pligt, og kræv din ret’. I dén 
rækkefølge. Nu siger man ’jeg vil have ret, 
og så kan jeg bagefter overveje, om jeg vil 
gøre min pligt’, og det er et stort mentalt 
skred.« 

»Du kan ikke drive politik i dag, som du 
kunne for 30 år siden, og det er gået hårdest 
ud over det gamle arbejderparti. Venstre 
har fornyet sig med stor succes til at blive et 
byliberalt parti, der fanger trenden. Tidsån-
den er imod S, og det koster.« 

Jeg får ondt af Helle, og synes, at Bille 
skylder at give S et godt råd, men svaret er 
nej. Samtalens eneste:

»Nej. Det er mit evige svar. Det er ikke mit 
job at rådgive, og jeg har aldrig været kon-
sulent for noget parti. Jeg bidrager gerne 
med min viden, men politiske eksperter skal 
nydes med et gran salt. Jeg kan bare lægge 
nogle sammenhænge frem.«

Lars Bille har tidligere beskrevet politik 
som en kunstart, og det lyder besnærende 
åndfuldt i vores spin-paranoide periode, så 
jeg beder ham uddybe:

»Det kræver et særligt talent. Som Jens 
Peter ’Døgnbrænder’ (Jensen, Uffe El-
lemann-Jensens far, red.) sagde, så skal du 
fornemme, hvor silden står i det danske fol-
kehav. Du skal evne at kommunikere med 
folk, stå fast, vinde deres tillid, være leder, 
og det betragter jeg som en kunstart på linje 
med det at skabe film, skrive roma-
ner eller lave billedkunst.« 

”Vi blev betragtet som 
 halvstuderede røvere af 
både økonomer, jurister og 
histo rikere – det her var 
et tværfagligt eksperiment 
af  format. Mens vi sloges 
for at finde vores identitet, 
blev  faget lidt hånligt kaldt 
’den udvidede avislæser
eksamen’.”
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»Vi har set masser af dygtige erhvervsfolk 
lide den øjeblikkelige vuggedød på den po-
litiske scene. De manglede næsen. Du skal 
kunne være benhård og blød på én gang, 
og troværdighed kan man ikke læse sig til. 
Hvis folk tror, at man læser til politiker på 
Statskundskab, svarer jeg, at man kan læse 
til embedsmand, men at politik – det er et 
kunstværk, ikke et håndværk som politologi.«

En form for mesterlære
Lars Bille selv er uddannet historiker. 

»Da jeg gik i folkeskole, ville jeg undervise 
i historie i folkeskolen; og da jeg kom i gym-
nasiet, ville jeg undervise i historie på gym-
nasiet,« siger Bille, hvis første opdrag som 
lærer blev at undervise studerende i den sam-
fundsfaglige embedseksamen i Dansk politisk 
historie fra grundlovens givelse i 1849.

Det lyder snorlige, men vejen var mere 
bumlet end som så. Bille beskriver sin akade-
miske dannelse som en form for mesterlære:

»Jeg gik ikke ret meget på universitetet, 
da jeg læste historie, og jeg læste ikke særlig 
meget. Jeg fulgtes med en god studiekamme-
rat, og vi læste sammen, gik til de første par 
dobbelttimer hos læreren og lyttede til, hvad 
han nu syntes.«

Det, der virkelig rykkede noget for Bille, 
var diskussionerne omkring frokostbordet 
med kræfter som Bertel Heurlin, Statskund-
skabs ’grand old man’ inden for International 
Politik, og lignende personligheder.

»Jeg fulgtes med Ole Karup Pedersen – han 
skrev disputats, jeg skrev speciale, og vi ar-
bejdede til midnat, før vi cyklede hjem igen. 
Jeg blev gift og fik barn meget tidligt, så jeg 
arbejdede om dagen, læste om natten, og fik 
tingene færdige på den måde.«

Den udvidede avislæsereksamen 
Når talen falder på fagets udvikling, bliver 
Bille helt animeret:

»Det har været fantastisk! De første studen-

ter blev optaget i 1965, og samfundsfag var 
populært fra begyndelsen. Der var ingen ad-
gangsbegrænsning, og vi anede ikke hvem 
eller hvor mange, der dukkede op den 1. 
september. Et år kom der 400, og vi havde 
planlagt fire hold, så vi måtte tænke hur-
tigt,« ler Bille, der husker de tidlige år som 
kaotiske på alle måder, både strukturelt, 
logistisk og på det faglige plan, hvor de fast-
ansatte baksede for at definere fagets profil: 

»Vi blev betragtet som halvstuderede 
røvere af både økonomer, jurister og histori-
kere – det her var et tværfagligt eksperiment 
af format. Mens vi sloges for at finde vores 
identitet, blev faget lidt hånligt kaldt ’den 
udvidede avislæsereksamen’.« 

Der var stort gennemtræk af folk i de år, 
beretter Bille. Folk kom og læste det første 
semester eller to, fx fordi de ikke kunne 
komme ind på seminariet. De kom og fik 
»lidt ditten og datten«, inden de hvirvlede 
videre. Dertil kommer, at fagets vår faldt 
sammen med studenteroprøret i 1968-69, 
hvor hele det videnskabsteoretiske grundlag 
blev kastet op i luften, fortæller Lars Bille:

»Jeg har selv stået på Frue Plads og råbt 
’50 procent!’ (indflydelse til de studerende, 
red.) Året efter stod jeg så på den anden si-
de af katederet – det største spring i verden 
i en tid, hvor faste lærere var kapitalens for-
længede arm,« siger Bille og ryster smilende 
på hovedet ved erindringen om det kaos, 
der dannede bagtæppe for samfundsviden-
skabens tilblivelse.

»Det, der reddede os igennem, så vi ikke 
led samme skæbne som Sociologi (der blev 
lukket under kaotiske omstændigheder, 
red.) eller havde heftige kriser som på Nor-
disk Filologi, var, at de faste lærere holdt 
sammen – uanset vores forskellige menin-
ger. Alle delte den opfattelse, at vi bar det 
faglige ansvar, selvom der var meget delte 
holdninger til fx marxismen. De studerende 
kom og gik, og vi brugte fantastisk mange 

kræfter og møder på at stå som fast garant 
for fagligheden.«

I sluthalvfjerdserne var der uddannet 
samfundsfagslærere nok til at føde gymna-
sieskolen, og embedsfaget var truet af ned-
læggelse, men ’the rest is history’: instituttet 
endte med efter møje og besvær at få til-
ladelse til at føje et femte år til uddannelsen 
og folde svanevingerne ud som cand.scient.
pol. 

Det er Lars Bille selv, der ligner instituthi-
storien med Den Grimme Ælling.

»Firserne var en konsolideringsfase for 
os, og vi har oplevet stor ekspansion siden 
midt-halvfemserne, hvor faget har vundet 
anerkendelse som et af landets mest søgte 
og eftertragtede studier. I dag kræver det et 
snit, som ville forhindre næsten enhver læ-
rer i at blive ansat herinde,« siger Lars Bille 
beskedent, måske med tanke på sine egne 
snurrige læreår.

Han tog en for holdet
Lars Bille blev valgt til institutleder af sine 
kollegaer i 2002, og da der kom ny styrings-
lov halvandet år senere, valgte han at søge 
stillingen.

»Jeg ville gerne være med til at sikre en 
rimelig overgang fra det ene til det andet 
regime. Jeg kunne trods alt bidrage med 
min erfaring, og jeg fornemmede en vis 
legitimitet og troværdighed internt til at 
kunne tage de kampe, der ville komme, så 
det blev så lempelig og god en overgang 
som muligt. Jeg kendte alle og kunne snak-
ke med alle.«

Jeg spørger Bille, om han oplever år 2003 
som et et skæringspunkt.

»Ja. Det positive i det gamle system var, 
at medarbejdere og studerende havde høj 
grad af indflydelse på deres arbejdsplads, 
og det giver et stort engagement. Nu er 
der enstrenget ledelse hele vejen ned igen-
nem systemet, og det giver tendens til at 
koble medarbejderne af, så der ikke er den 
samme frodige aktivitet i de forskellige or-
ganer,« mener Bille. 

Det oplever han som et stort tab, men der 
er bestemt også plusser, siger han: 

»Der var ufatteligt meget spildtid under 
det gamle system med administration og 
møder og palaver frem og tilbage om, hvem 
der klemte hvor på tuben. Det var ikke kon-
struktivt.« 

»Og så var institutbestyrerposten etårig, 
og det er jo altså svært at lægge en langsig-
tet strategi så. Jeg tog tre perioder på po-
sten, så nogle andre kunne få lov at være i 
fred. På et tidspunkt sad næsten alle ansatte 
i et eller andet udvalg og brugte lang tid på 
det. Så det stod dårligt til med forskningen 
på instituttet på det tidspunkt, helt klart. 
Der har den nye struktur strammet op og 
givet bedre muligheder for planlægning og 
satsninger. Medarbejderne kan koncentrere 
sig om at undervise og forske, og så må le-
derne fedte med det administrative bøvl.« 

Sejrene har mange fædre
På spørgsmålet om, hvad karrierens største 
nederlag er, svarer Bille, at det var, da han 
som institutleder blev forment adgang fra 
valggruppemøderne, fordi han refererede til 
dekanen, der var ansat af ledelsen og ikke 
medarbejdervalgt.

»Det var komplet åndssvagt, synes jeg, 
her kunne vi da netop have sat os ned og 
drøftet sagerne, så de ikke spidsede til.«

Når jeg beder Bille fremhæve sin største 
sejr, går han fra ental til flertal, for der er 
tre, og han skifter pronomen fra ’jeg’ til ’vi’. 
Sejrene er kollektive.

»Fra 2002 og frem er vi kommet igennem 
med mange eksternt finansierede forsk-
ningsprojekter, fordi vi bevidst satsede på 
det. Incitamentet var, at hvis der ikke var 
nogen, der brugte kræfter på de ansøgnin-
ger, var der færre penge til os alle.«

»For det andet har vi været smaskforkæ-
lede med højt kvalificerede studenter. Og 
endelig er der et blomstrende socialt miljø 
her på instituttet. Jeg var rævestolt, da vores 
revy vandt prisen som årets bedste. Det er 
min opfattelse, at man både lærer og for-
sker bedre, når man trives,« siger Bille, der 
af samme grund er ked af udviklingen hen 
imod korttids- og projektansættelser: 

»Jeg er bestemt ikke tilhænger af ’burning 
platform’ eller ’first in, first out’. ’High on 
fire’, nej! Men det er så det, der er ved at 
ske,« slutter Bille. 

Statskundskabsstuderende anno 2013 er 
karrieremennesker. De er rundet af social-
gruppe 1’s akademiske miljøer, og de har 
engageret sig tidligt i skole og politik, siger 
lektor Bille:

»Stud.scient.pol.er er selvhjulpne og 
selvorganiserende, de er kreative og kræver 
kvalitet i undervisningen, det skal vi ikke 
tage fejl af, men de er konstruktive, og hvis 
de gør oprør, er det ikke for kampens skyld. 
De vil dialogen. De kommer igennem med 
ting, fordi de kan og vil deres stof,« siger 
Bille, der ikke kan genkende karikaturen af 
fnugfri studerende med skarpe albuer, der 
er meget langt fremme i stiletterne:

»Vi har en vældig god rus-intro med næ-
sten lige så mange tutorer som nye russere. 
Man tager sig af hinanden. Vores studeren-
de er i alle henseender mennesker, der bru-
ger deres talent til at engagere sig i ngo’er, 
debatfora og medier,” siger Lars Bille og 
tilføjer ordet: 

»Overskudsmennesker!« 

Kvalitet rimer ikke på kvantitet
Når studerende går på barrikaderne i dag, 
handler det om minimumstimetal eller SU. 
Til det siger Lars Bille:

»Studerende og politikere er enige om at 
elske alt det, der kan måles og vejes. Det er 
så nemt. Men kvalitet – hvad er det egent-
lig? Jeg synes det er en problematisk fejlvur-
dering, når Studenterrådet kører så hårdt på 
det med undervisningstimerne,« formaner 
Lars Bille og skynder sig at sige, at han jo 
ikke har undervist siden 2001 og ikke har de 
vises sten i lommerne.

»Da jeg begyndte at læse, hed det sig, at 
jeg højst skulle tage seks timers undervis-
ning om ugen, hvis jeg ville være ordentligt 
forberedt. I dag er det trenden, at vi tager 
de studerende ved hånden og fører dem 
gennem det ene powerpointshow efter det 
næste, mens vi risikerer at selvstudie, -for-
dybelse og –læring mister i værdi.«

Dels koster det, og dels er det ikke så ef-
fektivt, mener Bille og slår endnu et slag for, 
at den bedste læring kommer, når man selv 
sidder med stoffet, deltager i gruppediskus-
sioner med medstuderende og får vejled-
ning hos en lærer:

»Man skal selv i sving. De studerende er 
her af egen fri vilje, og vi skal gøre os al den 
umage, vi kan og tilbyde undervisning af høj 
kvalitet, men vil de studerende ikke æde el-
ler drikke, så må de sgu selv om det.«

Lars Bille ser også Borgen, og jo, han ville 
også stemme på Sidse Babett Knudsen.

gbg@adm.ku.dk

”Statskundskab har  vundet 
anerkendelse som et af 
 landets mest søgte og efter
tragtede studier. I dag kræ
ver det et snit, som ville for
hindre næsten enhver lærer i 
at blive ansat herinde”

Blå BOG

Lars Bille, 69 år

1969: Cand.mag. i historie

1970: Lektor i statskundskab

1997-2000: Leder af demokratiprojektet, et stort forsknings-

projekt under det Samfundsvidenskabelige forskningsråd. 

2002-2011: Institutleder på Institut for Statskundskab.

Et hav af udvalgs- og bestyrelsesposter indtil 2011 både 

internt på KU og eksternt.

forfatter til adskillige bøger om dansk politik, bl.a. »Partier 

i forandring«, »dansk Partipolitik 1987-1998« og »fra valg-

kamp til valgkamp«.
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En lektion 
i porno

HERTOFT-EFTERMIDDAG
Af Alexander Vesterlund

Jeg går rundt i et gangsystem under Rigs-
hospitalet og leder efter Psykiatrisk audito-
rium. På en dør står der: »VAR VENLIGST 
STILLE« Det lyder som en dødsannonce, 
tænker jeg. Der er ikke et eneste menneske 
at se, men lydene fortæller, at hospitalet 
lever. Alle mulige støjende maskiner holder 
det i gang. 

Jeg er kommet for at deltage i den loge-
klingende »Hertoft-eftermiddag.« Her 
mødes man for at diskutere tidens seksuelle 
problemstillinger. Og i dag er der pornofilm 
på tapetet. Brochuren lover, at publikum 
vil blive udfordret med »vild sex på tværs af 
køn og klicheer.« 

Jeg åbner en lille hvid dør, der uventet fø-
rer ind til et nydeligt auditorium. Jeg finder 
en plads og får øje på Christian Graugaard, 
dansk sexologis godfather, der trækker gar-
dinerne for, så årets første solstråler holdes 
ude, og vi sidder tilbage i et mørklagt rum. 
Jeg kigger rundt. 

Hvem er de andre? Overlæger? Sexolo-
ger? Hvidhårede mænd med skæg, briller og 
veste, enkelte kvinder og kun få unge. Sik-
kert lægestuderende.

»Jeg var lige oppe på stuen, men jeg tror, 
den gamle dame døde,« lyder det henkastet 
fra rækken bag mig.

Skal jeg virkelig sidde og se porno med 
disse mennesker?

Koderne på hovedet
»Det bliver voldsomt og chokerende,« lover 
Steen Schapiro, dagens hovedperson, der 
netop er trådt ind på scenen. Han er klipper, 
debattør og ekspert i seksuelle subkulturer 
– og i øvrigt selv en del af »fetichmiljøet«, 
som han siger. Nu kan han så også skrive 
genreeksperimenterende pornoinstruktør 
på cv’et. 

I Schapiros porno-udlægning vises ak-
tørerne ikke som typiske sexmaskiner, 
men som helt – eller relativt – almindelige 
mennesker med en fortid, med passioner 
og politiske overbevisninger. Såkaldte hele 
mennesker. Der har sex.

Schapiro fortæller, at han er træt af den 
eksperimenterende kunstfilm, hvor ellers 
radikale instruktører ikke rigtig tør blotte 
sig. Og de kunstfilm, der handler om sex, 
går aldrig hardcore nok til værks. Det hele 
bliver for lækkert og æstetisk, mens de 
»rigtige« pornofilm altid skal overholde en 
række koder og konventioner. 

For eksempel må der ikke være for meget 
historie, aktørerne må ikke snakke, og de 
må under ingen omstændigheder være for 
kloge. For så forsvinder ophidselsen, mener 
Schapiro, der retorisk spørger, om det ikke 
er sådan, at ophidselsen nødvendigvis er 
forbundet med en form for objektgørelse. 
Hvad sker der, hvis man vender koderne på 
hovedet?

Jeg læner mig tilbage i auditoriesædet, 
klar til selv at finde svaret.

En forbrugerkritisk transvestit
»LOOPS – Real People, True Stories, HARD 
CORE,« står der med store bogstaver på 
lærredet, og vi kastes direkte ud i det. En 
kvinde fortæller om et barndomsminde, 
mens hun er hængt op og får boret nåle gen-
nem balderne. 

En mand ruller dem – altså balderne – ind 
i tape og slår hende til blods, mens hun med 
blid stemme fortæller om engang, hun så 
et smukt dådyr. Han pisker. Hun taler til 
kameraet. Musikken er yderst genrebevidst, 
hårdtpumpende, dunkel.

Der klippes til en snakkesalig transvestit i 
flotte, reklameæstetiske rammer: 

»Det bekymrer mig, at jeg ikke kan 
komme ud af det forbrugsræs, ligegyldigt 
hvad jeg gør,« siger han, mens to kvinder 
befamler ham. Musikken er funky. Komisk. 
Jeg kommer til at fnise. 

»Jeg har altid godt kunnet lide at sy – jeg 
har syet siden jeg var fem,« siger en kvinde, 
mens hun tager sin veninde med en påspæn-
dingsdildo.

Og endelig er der en svensk kvinde, der 
prædiker feministiske værdier, mens hun 
bliver taget i en gonzo-agtig film, hvor en 
mand har lokket hende op på et hotelvæ-
relse. 

I et auditorium langt inde i Rigshospitalet ser reporteren 
en mærkværdig pornofilm, hvor almindelige mennesker 
dyrker hardcore sex. det gør de, mens de fortæller om 
sig selv; om barndomsminder, om politik, religion og 
feminisme. filmen er et eksperiment, der lægger op til at 
diskutere seksuelle klichéer og sandheder.

»Jeg bestemmer selv, hvad jeg vil.« 
Kameraet er nu helt tæt på hendes ansigt. 

Mandens lem kommer ud over det, mens 
hun konkluderer: 

»Jeg bliver så vred på mænd, der udnytter 
kvinder (…) Jeg er feminist og stolt af det.«

Dekonstruktion af porno?
Jeg konstaterer, at jeg ikke rigtig kan høre 
efter, men at jeg heller ikke lever mig ind i 
pornoen. Der bliver klappet i salen.

Christian Graugaard vil vide, om filmen er 
en programerklæring eller et eksperiment? 
Hudfletter Schapiro en syg, seksualiseret 
kultur? Viser filmen, hvor absurd det er, at 
pornoens – eller måske endda erotikkens – 
modsætning synes at være forestillingen om 
det hele, politiske menneske? Eller er det 
bare en kølig konstatering?

Schapiro selv lægger vægt på, at seeren 
selv må undersøge, hvad filmen betyder, og 
at den først og fremmest stiller spørgsmål 
om erotikken og pornoens natur. Og idet 
Hertoft-eftermiddagen rinder ud, og solen 
igen lyser psykiatriens auditorium op, er 
det især ét spørgsmål, der synes at hænge i 
rummet: 

Er porno egnet til at blive set sammen 
med andre?

uni-avis@adm.ku.dk

Hertoft-eftermiddagene arrangeres af Sex og Samfund og dansk forening for 
Klinisk Sexologi og afholdes næste gang 21. marts klokken 16, hvor det skal handle 
om ”drengeomskæring og seksuelle funktionsproblemer i danmark”. det foregår 
i Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej (opg. 61a). Alle 
interesserede er velkomne.

Hertoft-eftermiddage
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Snart  
bachelor?  
Hvor skal  
du hen?

Se programmet på dtu.dk

Kom til Informationsdag på
Danmarks Tekniske Universitet
22.03.13 kl. 11-13

På DTU kan du blive civilingeniør på 2 år, hvis du har en naturvidenskabelig 
bachelorgrad i forvejen. Du kan vælge mellem 28 forskellige studieretninger. 
Ansøgningsfrist: 1. april. 

Kom til Informationsdag på DTU. Her kan du få en kort præsentation af alle 
kandidatuddannelserne og møde studerende og undervisere. Du kan også 
høre om udlandsophold og møde studie- og karrierevejlederne.

KUmmENtar

KU i højhastighedssamfundet

DEN TYSKE SOCIOLOG Hartmut Rosa har 
skrevet en kritisk teori om accelerationen i 
samfundet. »Højhastighedssamfundet« be-
væger sig ikke i retning af klart definerede 
mål. Hastigheden ophøjes til en selvstændig 
kvalitet. Selv ferien er forhastet med et 
tætpakket program. Denne acceleration 
af »livstempo« er ifølge Rosa fremmedgø-
rende: Vi har ikke tid til at læse en tyk bog, 
lægger den på natbordet og køber i stedet 
en ny bog. 
 Man kan læse SU-debatten ind i denne 
sociologiske teori, selvom de studerendes 
virkelighed – heldigvis – som oftest er mere 
livsbekræftende end Hartmut Rosas mod-
løse samfundsvision. Regeringen har i hvert 
fald argumenteret for, at dens reform vil 
forkorte studietiden. Som rektorat er vores 
ansvar først og fremmest uddannelseskva-
liteten, og den vil fortsat have højeste prio-

Af Ralf Hemmingsen, rektor og

Thomas Bjørnholm, prorektor

”KU’s studiekultur er ikke 
en forsinkelseskultur, men 
en dannelseskultur.”

ritet. SU er et fordelingspolitisk spørgsmål 
– også mellem generationerne – som må 
afgøres politisk på Christiansborg. 
Generelt er vi åbne over for tiltag, der 
tilskynder de studerende til at komme 
hurtigere igennem. Vel at mærke uden at 
man kompromitterer kvaliteten. Vi forstår 
således ikke, at regeringen vil straffe uni-
versiteterne økonomisk, hvis de studerende 
er forsinkede. Det er penge direkte fra ud-
dannelserne. Samtidig er der tale om dob-
beltstyring, eller at gå fra gulerod til pisk, 
for indtil nu har universitetet fået bonus for 
studerende på normeret tid.

DERNÆST ER DER GOD GRUND til at nu-
ancere billedet af KU som en »forsinkelses-
kultur«. For KU’s studerende er blevet hur-
tigere. Fra 2009 til 2012 har flere fået deres 
bachelor på maksimalt fire år. Og frafaldet 
på første år er næsten halveret fra 2008 til 
2012, så KU nu har landets mindste. Vores 
kandidater bliver stadig yngre, mens opta-
get omtrent slår rekord hvert år. 
 KU drejer på en række håndtag for at sikre 
både kvalitet og fremdrift i uddannelserne. 
Med tre års budgetsikkerhed har regeringen 
gjort det forsvarligt, at vi nu ansætter flere 
forskere til at undervise. Vi skal blive endnu 
bedre til at få forskningen ind i uddannel-
serne. Og vi skal forfølge nye, didaktiske 
metoder. Men vi skal også skabe en mere 

klar struktur de få steder, hvor det har kne-
bet. Fra 2014 skal alle bachelorstuderende 
have mindst 12 timers undervisning om 
ugen. Desuden er vi i gang med at udvikle 
ugeplaner, som skal hjælpe de studerende 
med at tilrettelægge deres studier. 
 Siden 2007 har vi investeret målrettet i 
studiemiljøet. Og i år har bestyrelsen afsat 
yderligere fem millioner kroner. Det fysiske 
studie- og arbejdsmiljø vil også få et løft i 
de store investeringer i bygninger og labo-
ratorier, som lige nu mest kan mærkes som 
byggerod, støv og larm. Studievejledningen 
er også blevet skærpet. Lige fra RUS-turene, 
som integrerede, faglige introduktioner til 
studiet, til krav om studieaktivitet og tilbud 
om vejledning, hvis man er blevet forsinket.

PÅ KU ARBEJDER VI OGSÅ på at blive end-
nu bedre til at åbne de såkaldte »mobilitets-
vinduer«. De gør det muligt at tage fag på 
tværs af KU, tage praksisorienterede forløb 
og tage til udlandet. Men vi skal også se, om 
disse vigtige erfaringer forlænger studiet 
mere end nødvendigt. Sagsbehandlingen 
for merit kan være lang. Og nogle stude-
rende dropper helt at søge om merit efter et 
udlandsophold, måske fordi udenlandske 
karakterer kun bliver overført som »bestå-
et«. Så hvis regeringen vil indføre krav om 
at de studerende skal søge om merit efter 
udlandsophold, er det klogt at kombinere 

Som rektorat er vores ansvar først og fremmest uddannelseskvaliteten. SU er et 
fordelingspolitisk spørgsmål, som må afgøres politisk på Christiansborg.
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For hver time  
vi bruger på   
gaden, bruger vi  
to i lobbyen
SU-reformen er endnu ikke landet. Studenterrådet kombinerer 
højtråbende aktivisme med benhård lobby. og vi stopper ikke her.

Af Gwem Gruner-Vidding, 

formand, og

Karl Kristiansen,  

næstformand, Studenterrådet ved 

Københavns Universitet

StUdENtErkommENtar

”Hvis ikke de 
studerendes 
egen interesse
organisation står 
100 procent bag 
studerendes  
interesser, hvem  
gør så?”

DEN SIDSTE MÅNED HAR været hektisk. 
Studenterrådets hus på Fiolstræde har 
været hjemsted for kampagnen ’Nej til SU 
nedskæringer – vi er det værd’. Det har 
betydet at der er blevet knoklet dag og nat, 
og at hvert et lille hjørne af huset har været 
proppet med alt fra bannermalende gymna-
sieelever til lobby-konspirerende litteratur-
studerende. 
      I Studenterpolitiske kredse taler vi om 
‘de to ben’. Mens vi med højre ben er akti-
vistiske og går på gaden under bannere og 
konfetti, er det forhandlende venstre ben 
mindst lige så aktivt. For hver time vi bruger 
på blokader, happenings og stormøder, bru-
ger vi to på lobbyisme. 
      Det er måske ikke det første man tænker, 
når man møder Studenterrådet på Face-
book, på fakultetet eller i Uniavisen. Men 
formanden for Danske Studerendes Fælles-
råd, Jakob Ruggaard, har brugt tiden enten 
i News eller på Borgen. Vi har været til lytte-
møder med regeringen og skrevet vores eget 
udspil til en reform, som rent faktisk gavner 
os studerende og vores uddannelse. 
 Vi har drukket kaffe med både Dansk 
 Erhverv og -Folkeparti. Vi har siddet til 
bords med journalister, ministre og magi-
stre. 
 Vi har talt med alle de aktører, der på den 
ene eller anden måde har haft indflydelse 
på vores SU. Det har vi gjort, fordi vi kræver 
indflydelse. Det er hvad vi er sat i verden 
for, hvad vi har lovet hinanden på vores 
general forsamling og vigtigst af alt, så er det 
hvad der virker. 

KØBENHAVNS UNIVERSITET HAR VÆRET 
på den anden ende med stormøder, mobili-
sering, pink demoplakater og morgenfriske 
studerende med flyers i hænderne. Parallelt 
med 25.000 på gaderne har der været plet-
vise kritiske røster af Studenterrådets hold-
ning til reformen – men vi har stået fast. 
Hvis ikke de studerendes egen interesseor-
ganisation står 100 procent bag studerendes 
interesser, hvem gør så? 
      Det vigtigste er, at vi ikke går på kom-
promis, bare fordi det er en regering med 
anden farve, der nu er ude med riven. Vi 
ved godt, at det ligger fjernt for mange 
studerende på KU, at det skulle være Dansk 
Folkeparti, der pludselig er mest på vores 
side - men for Studenterrådet er det fuld-
stændig ligegyldigt hvem der mener hvad, 
det er hvad de mener om vores vilkår, der er 
relevant.

Torsdag den 28. var lakmusprøven. Kunne 
vi lokke folk ud i blæsten? Svaret blev et 
rungende ja. 25.000 elever og studerende 
slog torsdag den 28. februar vejen forbi 
demonstrationen. Det gjorde vi, fordi vi 
i fællesskab ville råbe et klart ‘nej’ til SU-
nedskæringer.
 Nu er Morten Østergaard på rekreation i 
Thailand, hvilket giver os en lille uge, inden 
forhandlingerne bag murene begynder igen. 
Men hvis politikerne tror, at det betyder 
vi tager på druk i Prag eller på anden vis 
holder pause – så bliver de skuffede. Det 
kan godt være vi lader op, men vi bygger op 
samtidig. 

REGERINGEN HAR IKKE HØRT det sidste 
til os. Vi bliver ved, indtil og efter reformen 
har fundet sin endelige form. Og hvis vi skal 
tro de seneste rygter fra forhandlingsbordet, 
så er det ikke engang sikkert, at reformen 
overhovedet står distancen. 
 Der er mange partier i forligskredsen der 
skal være tilfredse, før regeringen kan skære 
i vores SU. Så måske vi skal lytte til Kristian 
Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti, når han 
i en helsides annonce i Politikens uddannel-
sestillæg er citeret for at sige ’DF er på din 
side – også i forhandlingerne om den nye 
SU-reform.’

det med en »statsautoriseret« oversættelse 
af udenlandske karakterer. 
 Men der er også nogle »strukturelle 
faktorer«, som selv den bedste uddannelse 
ikke kan kompensere for. Ledigheden for 
nyuddannede er på himmelflugt. Derfor 
vælger nogle studerende at »sidde« på 
deres speciale og vente på bedre tider. Her 
i hovedstaden er der mange spændende 
studiejobs, som også kan forlænge studiet. 
Desuden appellerer KU til en mangfoldig-
hed af studerende. For eksempel er cirka ti 
procent af de cirka 11.000 studerende på 
Humaniora over 40 år og har måske ikke 
travlt med at blive færdige. Er det godt 
eller skidt? Det er ikke ligetil at svare på, 
men det er i hvert fald helt glemt, når sa-
gen drøftes politisk. 
 I denne komplekse debat om studietid 
har vi dog ikke tænkt os at løbe fra en 
studiekultur, som både er værdiskabende, 
kulturskabende og målrettet: En skæv ud-
dannelse med en faglig krølle, dannelses-
rejsen i de formative år, udlandsopholdet 
som kan vække sprogøret og kulturforstå-
elsen. Det er ikke en forsinkelseskultur, 
men en dannelseskultur. Og den sætter 
vores aftagere også pris på. 

Kilde: Lektor Rasmus Willig: ”Tilværelsen 
speedes hele tiden op – men vi kan eller vil 
ikke stå af”, Politiken, 26. april 2012
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mere end noget andet – og nogen anden – er Kierkegaard eksistenstænker. 
men ved nærmere eftertanke er det måske ikke så indlysende, hvad det skal 
betyde. med udgangspunkt  i Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift diskuterer 
kronikken centrale motiver i Kierkegaards eksistenstænkning. 

At tale om Kierkegaard som eksistenstæn-
ker er derfor en oplagt måde at markere 
2013 – jubilæumsåret – på. Måske er det 
også for oplagt. Når det i Efterskriften hed-
der, at subjektiviteten er sandheden, passer 
det måske lidt for godt til måder, vi nu tæn-
ker på. Der er kommet en vis selvfølgelighed 
over det at tænke i begreber om eksistens, at 
vælge sig selv eller det subjektive. 

Hver især har vi en oprindelig tilgang til, 
hvad det vil sige at eksistere. Det betyder, at 
vi står uden for Kierkegaards tekster, hvor 
meget vi end forsøger at læse os ind i dem. 
Vi har et liv at leve og at forstå, også når vi 
læser. Det ligger i den sokratiske tradition, 
som Kierkegaards eksistenstænkning hører 
hjemme i. At leve et menneskeligt liv er at 
leve et liv, som man selv skal aflægge regn-

skab for. Det skal undersøges og prøves, 
mens man lever det. 

Men et sådant forsøg på selvforståelse 
– kend dig selv – forudsætter, at vi er i 
stand til at undre os. Og det kræver, at det, 
som forekommer selvfølgeligt, bliver gjort 
uselvfølgeligt. Det er projektet i Afslut-
tende uvidenskabelig Efterskrift.

Glemsel
Et stykke inde i Efterskriften fortæller 
Johannes Climacus, bogens pseudonyme 
forfatter, at han en søndag sad i Frederiks-
berg Have og røg sin cigar og faldt i tanker. 
Modsat andre, der udretter noget, som gør 
livet lettere, havde han ikke drevet det til 
noget stort. Mens han tænkte, gik tiden 
og cigaren var røget. Han tændte en ny og 

pludselig slog det ham, at der måske også 
var en opgave for ham, nemlig at gøre alt 
vanskeligere.

Hvad gør Climacus så? Ja, han skriver en 
bog på over 500 sider om det at eksistere. 
Det kan nok undre. For hvilken mening er 
der i at pege på det selvfølgelige, at vi eksi-
sterer? Nøglen ligger i Efterskriftens tese, at 
vi ”i vor Tid” har glemt, hvad det vil sige at 
eksistere.
Hvordan er det muligt at glemme noget, vi 
véd med os selv? Det er ikke noget, vi sætter 
os for, men mere noget, der sker med os. Og 
dog sker det med os gennem det, vi selv gør. 
Vi glemmer igennem alt det, vi véd. Først og 
fremmest kan vi få os selv til at tænke, at vi i 
kraft af det, vi véd og kan, er mennesker på 
andre betingelser end andre – mennesker. 

kroNik

Subjektiviteten  
er sandheden...

FIlOSOFI
Af Arne grøn

Mere end andet – og mere end nogen an-
den – er Kierkegaard eksistenstænker. Hvis 
man for eksempel vil hævde, at han mere er 
religiøs forfatter end filosof, vil det stadig 
være svært at komme uden om, at han som 
religiøs forfatter er eksistenstænker.

Det begreb om eksistens, som for skellige 
former for eksistensfilosofi i det 20. år-
hundrede trækker på, går tilbage til Kierke-
gaard, nærmere bestemt til ’Afsluttende 
uvidenskabelig Efterskrift’ fra 1846. Selv 
om eksistentialisme er gået af mode, er 
eksistensfilosofiske temaer, fx autenticitet, 
kommet på den filosofiske dagsorden i mere 
bred forstand.

”Altsaa Subjektiviteten, 
Inderligheden er Sand
heden; gives der nu 
et inderligere Udtryk 
derfor? Ja, hvis den 
Tale: Subjektiviteten, 
Inderligheden er Sand
heden, begynder saale
des: Subjektiviteten er 
Usandheden”
(Kierkegaards Efterskrift)
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Det kan være mennesker i fortiden eller 
mennesker, som er anderledes stillet end vi 
selv er.

Men muligheden af glemsel dækker også 
over, at vi kan have vanskeligt ved at få dét 
til at gå op for os, som vi godt véd. Dette 
motiv – at vide det, vi véd – gennemspil-
les hos Kierkegaard især som et spørgsmål 
om at vide, at vi skal dø. Døden er det mest 
visse – og samtidig det mest uvisse. Spørgs-
målet bliver, hvad vil det sige at leve et liv, 
hvor ”Dødens Mulighed er til stede i ethvert 
Øieblik”.

Eksistens, tid og historie
Hvordan bringes eksistens så på begreb i 
Kierkegaards Efterskrift? To træk er afgøren-
de: For det første vil eksistens sige at være »i 
Vorden«. Vi selv er undervejs, midt i det liv, 
vi lever. For det andet er vi det med os selv. 

Eftertrykket falder dermed på det, at vi 
er tidsligt bundne væsener. Vi er i tid, men 
således, at vi kan standse op, tænke efter og 
spørge os selv, hvad det betyder at være i 
tid. Men mens vi standser op og tænker ef-
ter, går tiden med os.

Tiden, der skal komme, er mulighedsho-
risont for os. Vi ånder så at sige gennem 
muligheder. Men muligheder kan have en 
mærkelig tyngde. De er muligheder, vi skal 
bestemme os selv i forhold til. Hvis vi ikke 
gør det, kan vi komme til at leve med en 
fortid af muligheder, som ikke blev til noget. 
»Al fortid drives frem af fremtiden«, som det 
hedder i Augustins Bekendelser Bog 11, en 
grundtekst for moderne tidsfilosofi.

Vi er det, vi er, ved at kunne forholde os 
til os selv i tid. At være et selv betyder, at der 
er en dag i morgen at bekymre sig om. Men i 
det at bekymre os om fremtiden kan vi blive 
fanget af bekymringer, vi selv gør os. 

Med begrebet eksistens betones derfor 
også, at vi er historiske væsener. Det væsent-

d e t  n at u r -  o g  b i ov i d e n s k a b e l i g e  fa k u lt e t
kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t
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KlimaKandidater søges! 
ny klimauddannelse. Skal vi tackle de globale klimaudfordringer, er der brug for skarpe hjerner, 
som kan tænke på tværs af naturvidenskab og samfundsvidenskab.

Nu kan du blive klimakandidat på Københavns Universitet. Vi tilbyder den splinternye tværfaglige 
kandidatuddannelse Klimaforandringer som det første universitet i Europa. Vil du være en del af 
det nye hold?

ansøgningsfrist 1. april. 
 
studiestart 2. september.

Læs mere  
og se film på:  
science.ku.dk/klima

lige i den menneskelige eksistens er (med 
et citat fra Begrebet Angest), »at Mennesket 
er Individuum og som saadant på eengang 
sig selv og hele Slægten«. Når Kierkegaard 
begynder med individet, begynder han 
altså også med det sociale. Et menneske 
bliver født ind i en historie, som allerede er 
begyndt, andres historie, slægtens, men i 
denne historie skal det selv få historie.

(U)frihed
Hvad er det, Kierkegaard vil have ind i 
synsfeltet, når han peger på det selvfølge-
lige, at vi som eksisterende er undervejs i 
tid? Netop fordi det er selvfølgeligt, kan vi 
overse det. I det, vi tænker, gør og siger, kan 
vi glemme at tage med, at vi selv er under-
vejs i tid. Vi kan oven i købet glemme vores 
erfaringer af selv at kunne fejle.

Hvordan viser en sådan glemsel sig? Først 
og fremmest i en menneskelig, alt for men-
neskelig trang til at være mere menneske 
end andre eller måske til at være mere end 
et menneske. I det modsatte – at »nøjes« 
med at være menneske – ligger ikke kun at 
erkende ens menneskelige fejlbarlighed, 
men også at glædes over det at være et men-
neske.

Af alt dette drager Efterskriften en ra-
dikal konsekvens: Bagdøren til evigheden 
er lukket. Vi kan ikke trække os ud af den 
eksistens, vi er midt i. Når vi tænker ud over 
eksistensen i tid og historie, gør vi det som 
eksisterende, i kraft af denne eksistens. 
Kierkegaards eksistenstænkning rummer 
dermed en kritik af transcendensforestil-
linger, hvad enten de er religiøse eller ikke. 
Transcendens i streng forstand bryder men-
neskelige transcendensforestillinger af.

At gøre det selvfølgelige uselvfølgeligt 
drejer sig dermed om at få den kompleksitet 
ind i synsfeltet, som vi mennesker selv bæ-
rer på. Hvordan kan det være, at vi som frie 

væsener kan få en historie præget af ufri-
hed? Skyldes det blot, hvad der sker med 
os? Eller er et menneske frit på den måde, at 
det kan gøre sig selv ufrit? 

Identitet?
Hvis subjektiviteten er sandheden, er sand-
heden så subjektiv? Den sandhed, der her 
er tale om, er en sandhed, som et menneske 
kan leve på. Det forekommer indlysende, at 
den er subjektiv. Hvad et menneske tror på, 
er en afgørelse, det skal træffe med sig selv. 
Dette er oven i købet en forudsætning for, at 
vi kan leve sammen som vi gør, ikke mindst 
med forskelle i grundoverbevisninger. Of-
fentlighed hænger sammen med tanken om 
en subjektivitet, der unddrager sig offent-
lighed.

Men hvordan er en trosafgørelse sub-
jektiv? Den, som afgør sig, må selv blive 
bestemt i afgørelsen. Det, som man hævder 
som sandhed, måles man også selv på. Vi-
ser man, at det er sandheden for én selv? 
Dermed kommer der en tyngde ind i det 
at vælge sig selv, som fører i den modsatte 
retning af forestillingen om identitet som et 

projekt. At vælge sig selv indebærer at skulle 
aflægge regnskab for sig selv.

Denne sokratiske tanke skærpes i Efter-
skriften med formuleringen: Gives der et 
inderligere udtryk for sætningen, at subjek-
tiviteten er sandheden? ”»Ja, hvis den Tale: 
Subjektiviteten, Inderligheden er Sandhe-
den, begynder saaledes: Subjektiviteten er 
Usandheden«. Denne paradoksale formu-
lering søger at indfange det mærkelige for-
hold, at et menneske ikke kun kan blive ufrit 
på grund af det, som hænder det, men også 
kan fange sig selv i selvskabt ufrihed. 

Det er sikkert her, at udfordringen i at læ-
se Kierkegaard er størst for tiden. Den bed-
ste måde at fejre Kierkegaard på er at bruge 
hans forfatterskab til at diskutere spørgsmål, 
som angår os. Hvis gravfreden skal forstyr-
res, kræver det, at vi selv lader os forstyrre. 

Arne Grøn er professor i Etik og Religions-
fi losofi , Københavns Universitet.

Kronikken er en bearbejdet og stærkt forkor-
tet version af hans forelæsning i Rundetårn 
torsdag den 26. februar. Hør og se foredraget 
http://sk2013.ku.dk/rundetaarn/

”Min Hovedtanke var, at man 
i vor Tid formedelst den megen 
Viden havde glemt hvad det er 
at existere”
(Johannes Climacus i Kierkegaard Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift)
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divErSE
lEGATER OG FONDE

Eva og Henry Frænkels 
Mindefond
Af fondets midler kan der i 2013 ud-

deles ca. kr. 1,5 millioner til fremme 

af forskning af kræft, -hjerte- og 

kredsløbssygdomme. Støtten kan gi-

ves til indkøb af apparatur, udgivelse 

af videnskabelige skrifter eller til le-

gater til videnskabsmænd og læger til 

forskning ved videnskabelige institu-

tioner her i landet eller i udlandet, fx 

gennem udvekslingsophold for dan-

ske eller udenlandske videnskabs-

mænd. fondet vil i særlig grad lægge 

vægt på udveksling mellem danmark 

og Israel.

fondsbestyrelse: Senior Executive 

Advisor Per Hannover, overlæge, dr. 

med. Johan Lanng Nielsen, Advokat 

Thor Andersen.

Ansøgningsprocedure: Ansøgninger 

skal indsendes elektronisk på www.

fraenkel.info.

Ansøgningsfrist: 1. maj 2013.

meddelelse om hvem, der har opnået 

tildeling, udsendes ca. 1. september 

2013.

Overretssagfører Sigurd 
Jacobsens Mindefond
fonden støtter studieophold af 

mindst et halvt års varighed ved et 

udenlandsk universitet eller tilsva-

rende højere læreanstalt inden for 

området humaniora inden for den 

europæiske kulturkreds. ’Studier af 

europæisk kunst og kultur, herunder 

betydningen af den europæiske kul-

turs betydning for den øvrige verden.’

Ansøgningsskema rekvireres per mail 

reception@ibfelt-siebert.dk. Ansøg-

ningsfrist: 15, maj 2013.

Ansøgningen sendes i 3 eksemplarer 

til Advokat Ulrik Ibfelt, Vimmelskaftet 

43.1, 1161 Kbh K.

ANNONCER

Psykoanalytisk klinik
Angst? depression? Livskrise?  

Eller …?

Tal med en psykoanalytiker. mulighed 

for op til 5 gratis, afklarende samta-

ler.

Kontakt: Tlf. 5195 8115 mandag kl. 

10.00-11.00,

tirsdag  kl. 17.00-18.00.

www.aabenklinik.dk

kaLENdEr
MSc programme at Science
oPEN HoUSE - Be inspired by scientists and students from our mSc 

programmes and learn about your options with a mSc degree from 

Science

Tid: 8/3 kl. 12-15.30

Sted: HC Ørsted Institute, H2100, Universitetsparken 5

Arr.: kandidataabenthus@science.ku.dk.

Pioneering bioartist Oron Catts
PUBLIC KEYNoTE LECTURE - As part of the upcoming workshop ‘It’s 

Not What You Think: Communicating medical materialities’ the pione-

ering bioartist oron Catts gives a public keynote lecture

Tid: 8/3 kl. 17-18

Sted: medicinsk museion, Bredgade 62

Arr.: http://medm.us/12Ly5Hb

Virksomhedsdag på Humaniora
ÅBENT HUS – Prøv dig selv, dine idéer og drømme af. du kan bl.a. 

 komme tættere på at formulere dine kompetencer og få input fra 

 ansatte i brancher og virksomheder

Tid: 11/3 kl. 10-15

Sted: KUA, Bygning 27

Arr.: alumni.ku.dk/karriere/branchedag/hum. Tilmelding nødvendig

Frokostmøde i Middelaldercenteret
foREdRAg - Benedicte Nielsen Whitehead, KU: ’Lommetyve, skørte-

jægere og gniere’ - middelalderens tilnavneskikke som spor af den fol-

kelige kultur

Tid: 11/3 kl. 12

Sted: KUA, Pavillon 4

Arr.: middelaldercenteret

Cape to Cape 2012
ENERgY moNdAY – gijs Stevers will talk about renewable energy pro-

fessionals; facilitating the Changing the game workshop in different 

countries and about electrification of rural Africa with solar panels

Tid: 11/3 kl. 19-21

Sted: Studenterhuset ved Rundetårn

Arr.: denmark.energycrossroads.org

Tidlig spektroskopi og nutidige optiske ure 
foREdRAg - Lektor Erik Horsdal, Aarhus Universitet gæster Selskabet 

for Naturlærens Udbredelse

Tid: 11/3 kl. 19.30

Sted: geologisk museum, Øster Voldgade 5-7

Arr.: naturvidenskab.net

Virksomhedsdag på Science
ÅBENT HUS - dagen byder på praktisk orienterede workshops og mø-

der med virksomheder fra forskellige klynger

Tid: 12/3 kl. 10-15

Sted: August Krogh Institutet

Arr.: alumni.ku.dk/karriere/branchedag/science/. Tilmelding nødven-

dig

lyrik live! Med Niels Hav
BRoWN BAg SESSIoN – Niels Hav, en bemærkelsesværdig dansk lyri-

ker, læser fra sine nyeste bøger, bl.a. ’de gifte koner i København’  

Tid: 12/3 kl. 12,20-13.10

Sted: Biblioteket, Njalsgade 112, stuen

Arr.: det Humanistiske fakultetsbibliotek

Italiensk Valgaften
mØdE - Aftenen byder på analyser, historiske perspektiver såvel som 

fremtidsperspektiver på det Italien, som kommer til at blive tegnet af 

den nyvalgte premiereminister

Tid: 12/3 kl. 16.30

Sted: KUA

Arr.: italienskkandidat@hotmail.com. Tilmelding nødvendig. Entre 50 

“Designerbørn”. Genomisk selektion hos dyr og 
mennesker - metoder og etik
foRÅRSmØdE – genomisk selektion i kvæg og svin; Præimplantati-

onsgenetisk diagnostik i praksis; det genetiske supermarked: Etiske 

overvejelser i forbindelse med designerbabyer

Tid: 12/3 kl. 17.15-19.30

Sted: Auditorium afsnit 4031 (indgang 4, 3. etage), Rigshospitalet

Arr.: http://www.dsrf-info.dk. Tilmelding nødvendig på dsrf@live.dk

Mobningens konsekvenser 
foREdRAg – Af Per Schultz Jørgensen, børne– og familieforsker, ud-

dannet skolelærer og cand.psych.

Tid: 12/3 kl. 19.30

Sted: Halfdansgade 6, Hans Tausens Kirkes mødesal

Arr.: studenterpraesterne.ku.dk

Forfatterspot  med Jesper Wung Sun
INTERVIEW – Lektor Sune Auken interviewer forfatter Jesper Wung-

Sung, der med rette er kendt som en udsøgt litterær mandeforsker

Tid: 14/3 kl. 16-17

Sted: Biblioteket, Njalsgade 112

Arr.: det Humanistiske fakultetsbibliotek

Hands-on Biohacking Workshop 
oPEN LAB - get hands on with experiments and hardware hacks, 

 guided by the dIY biologists, and chat about the ethics and politics

Tid: 14/3 kl. 19.30-22.00

Sted: medical museion, Bredgade 62

Arr.: museion.ku.dk. Tickets (50 kr.) sold through Billetto

Found in translation. Transfer of knowledge 
from Alexandria to Toledo
SEmINAR - 2nd Johannes Pedersen seminar in Arabic language and 

literature. See programme on uniavisen.dk/kalender

Tid: 15/3 kl. 10-16

Sted: KUA, lokale 27.0.47

Arr.: ToRS, eksell@hum.ku.dk

Inauguration of Centre for Advanced Migration 
Studies
LAUNCH – Combining a number of different approaches, including 

the social sciences, philosophy, history, ethnology, linguistics and the 

arts, the Centre promotes cutting-edge research on a broad range of 

issues in the theory and practice of migration

Tid: 15/3 kl. 13-16.30

Sted: faculty of Humanities, Njalsgade 136, Room 27.0.17

Arr.: amis.ku.dk

Gode råd til studerende, der rejser ud
WoRKSHoP – for studerende, der skal studere, i praktik eller på felt-

arbejde i et lav- eller mellemindkomstland. formålet er at klæde dig 

på til at tackle de udfordringer, du møder i en fremmed kultur

Tid: 17/3 kl. 9-16

Sted: CSS, Øster farimagsgade 5, bygning 9, 2. sal

Arr.: www.globalhealth.ku.dk/predeparture

Uledsagede flygtningebørn i Danmark
KoNfERENCE – European Law Students’ Association inviterer til hel-

dags-konference om uledsagede mindreårige asylansøgere under 

overskriften: Uledsagede flygtningebørn i danmark - Jagten på vær-

dighed, sikkerhed og en bedre fremtid

Tid: 20/3 kl. 9.30-17

Sted: Annex B, Studiegården, Studiestræde 6

Arr.: elsa-cph.dk. Tilmelding til humanrights@elsa-cph.dk senest 10/3

Teologisk selvforståelse og folkelig legitime-
ring i gamle nationalkirker
WoRKSHoP - den danske folkekirkes stilling mellem teologisk selv-

forståelse og folkelig legitimering studeres i lyset fra andre gamle na-

tionalkirker, også de på en gang fremmedartede og overraskende pa-

rallelle situationer i Irland og grækenland

Tid: 21/3 kl. 9.15-17

Sted: Købmagergade 46, aud. 11 (3. sal)

Arr.: Center for Kirkeforskning

Det virkelige liv – en samtale mellem 
 Kierkegaard og Grundtvig, som aldrig fandt sted
foREdRAg – Af forstander Jørgen Karlsen, cand.mag. i idéhistorie

Tid: 21/3 kl. 17-18.30

Sted: Vartorv, Store sal

Arr.: Kierkegaardselskabet.dk. Entre 70 kr. for ikke-medlemmer

Civilisation & Medicin: lægekunstens 
 Oprindelse 
foREdRAg - Adam Bencard beretter. fra Hippokrates, de fire krops-

væsker og åreladninger over anatomiske læsioner og kirurgi til dna-

mutationer, personlig medicin og molekyler.

Tid: 21/3 kl. 17.15-18.15

Sted: Hannover Aud, Panum Instituttet

Arr.: Tilmelding via facebook.com/events/416572411768110/?ref=t

s&fref=ts

BRUG ONlINE KAlENDEREN

du opretter nemt selv  

begivenheder på uniavisen.dk  

i forsidens venstreside.
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NavNE

En it-veteran  
logger af

MåNEDENS PROFIl 
Af Therese Leonhardt Hjorth

Bjarne Nielsen er ved at tage afsked med en 

ung kvindelig kollega. det er ikke nemt for 

nogen af dem. Bjarne har altid været der, 

mener hun, og nu går han på pension. men 

han kommer på besøg, lover han. Ind imel-

lem maratonløb og rejser rundt i Europa.

 det er præcis 45 år siden, han startede i 

det daværende data- og Servicekontor. den-

gang arbejdede man med hulkort, pen og 

trækpapir, og studentermedhjælperne hav-

de langt hår. Siden har Bjarne oplevet en it-

revolution eller to. Selv beskriver han det 

mere behersket:

 »digitaliseringen og computerindtoget er 

kommet gradvist, siden vi lidt exceptionelt 

installerede det første edb-anlæg i begyn-

delsen af 70’erne. det har som sådan ikke 

været nogen chokerende udvikling, men det 

er klart, at der er sket meget på Københavns 

Universitet siden 1968.«

Flippede foregangsmænd

»det var trods alt ikke i jernalderen, jeg star-

tede. Skrivemaskiner og ringbind var jo op-

fundet, men man sad stadig med læderind-

bundne bøger og skrev alting ind i hånden,« 

fortæller Bjarne om sin arbejdsplads, som 

dengang var »noget gammeldags« og præ-

get af vanetænkning.

 det fik afdelingschefen imidlertid gjort op 

med, og Bjarne beretter ærbødigt og passio-

neret om major olters, der reformerede stu-

dieadministrationen, men ikke var populær 

blandt den øvrige ledelse og stoppede få år, 

efter Bjarne som ung edb-uddannet fra fly-

vevåbnet var blevet ansat på universitetet. 

olters erhvervede sig derefter en flyttebil og 

indrettede den som beboelse, så han kunne 

køre verden rundt.

 Inden da havde han ifølge Bjarne formået 

at gøre data- og Servicekontoret til en fore-

gangsafdeling på KU. 

Ukonventionelle krumspring skaffede 

KU en computer

med nogle års forsinkelse fulgte resten af 

universitetet trop, og selvom Bjarne er en 

mådeholden mand, lyser det ud af ham, at 

årene under olters’ føring også på et person-

ligt plan var skelsættende. 

 og universitetet drog da også fortsat nyt-

te af olters’ moderniseringsbestræbelser, 

efter han rejste ud i verden i sin flyttebil. det 

var nemlig ikke meningen, at en statsinstitu-

tion på det tidspunkt skulle have eget edb-

anlæg, men i 1971 blev universitetets første 

computer af typen Univac 9400 leveret som 

følge af fiksfakserier begået af olters.

 det blev begyndelsen til en ny fortælling 

og dannede efterhånden grundlag for af-

skaffelse af både læderbind og trækpapir. 

digitaliseringen af KU kunne for alvor gå i 

gang. Bjarne fik videreuddannelse og har 

som programmør i årtierne efter været med 

til at opfinde universitetets it-bagtæppe.

Kodekarlens kærlighed

Tidligere har medarbejdere på KU således 

selv skabt programmer og edb-systemer fra 

bunden, men i dag bliver egenudviklingen 

mindre og mindre. Ifølge Bjarne skyldes det 

den nuværende rektors it-outsourcing.

 »Programmer købes i stigende grad ude i 

byen, og gammeldags kodekarle som mig er 

nok på vej ud,« sukker han med et smil. »Ef-

ter sin indsættelse meldte Ralf Hemming-

sen ret hurtigt ud, at for ham var fønix (stu-

dieadministrativt edb-system, red.) en død 

sild, som han sagde det på et fakultetsbe-

søg, inden han orienterede os. Så begyndte 

vi at kunne se skriften på væggen.« 

 derfor bestemte Bjarne allerede i som-

mer, at hans tid som it-medarbejder på KU 

var forbi, og han er godt tilfreds med nu at 

kunne fejre safirbryllup med universitetet. 

 »KU er som en gammel dame. der er jo det 

med gamle damer, at de kan være elskelige 

eller, nå ja, noget mindre positivt. der har da 

været nogle knaster undervejs i vores samar-

bejde, men det er mindet om den elskelige 

dame, jeg tager med herfra i dag.«

 desværre medfører det at gå på pension 

samtidig en skilsmisse fra kollegerne, hvis 

kærlige afsked og mange pæne ord er kom-

met bag på ham. Han har ikke rigtig ord for, 

hvad det betyder. »men jo, det har da glædet 

mig,« siger han så alligevel, mens han ser 

ned. »det gør mig også lidt flov.« Bjarne er ik-

ke en mand, der brovter.

I 1971 var han med til at skaffe universitetets første 
computer. Nu er systemudvikler Bjarne Nielsen efter 45 år 
gået på pension som den sidste af de tidlige it-pionerer. 
Uniavisen mødte ham til en snak om op- og nedture på 
Københavns Universitet, da han havde få timer tilbage af 
sit arbejdsliv.

dATAmAT 

– Bjarne Nielsen var med, 

da Københavns Universitet 

i begyndelsen af 1970’erne 

installerede sit første 

computeranlæg. I næsten 

et halvt århundrede har 

han været med til at forme 

universitetets it-udvikling.
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Understøttelsesfonden for enker 
og børn af præster i folkekirken

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

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

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

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

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

1165 København K, tlf. 3347 6500. 
 

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

i betragtning. 
 

Ansøgningsfrist: 15. marts 2013
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Understøttelsesfonden for enker og 
børn af lærere 

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

som kan søges af:

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

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

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

1165 København K, tlf. 3347 6500. 
 

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

i betragtning. 
 

Ansøgningsfrist: 15. marts 2013
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Spring ud somnudist
flyers for foreningen danske 
Naturister har indtaget 
universitetets opslagstavler. 
men er nøgensvømning og 
unisexsauna overhovedet 
noget for en KU-studerende? 
Uniavisens reporter tager 
udfordringen op - og tøjet af.

NY HOBBY

Af Sofie Aggerholm Bruun

KU’s opslagstavler er et virvar af gode og mindre 
gode tilbud. Rejser, jobs, bøger og terapi. Men 
et skiller sig ud. Med løfter om bedre selvværd, 
mere glæde, en stærkere selvforståelse og et 
bedre socialt liv inviterer Danske Naturister til 
nøgensvømning i Frederiksberg. 

Det skal prøves. For hvad sker der egentlig, 
når man lukker leksikonet, smider hornbrillerne 
og lever lidt, som Gud har skabt en? Jeg aner det 
ikke. Endnu.

Søndag aften, når Frederiksberg Svømmehal 
lukker, rykker foreningen Danske Naturister ind. 
Hver uge indbyder de til nøgensvømning, og alle 
er velkomne. Der er kun en regel; ingen må have 
tøj på.

»Man kan ikke se forskel på folk, når de er her, 
og det giver nogle helt andre forudsætninger for 
at tale med hinanden. Man ser mere på person-
ligheden,« siger Helle, der er en af drivkræfterne 
bag arrangementet. Jeg møder hende i herreom-
klædningsrummet, der i dagens anledning huser 
begge køn. 

Nøgen, nervøs og famlende
Det vrimler med folk i alle former og farver. Ved 
siden af mig står en kuglerund lille dame med 
sin kuglerunde lille mand. En rynket numse går 
forbi. Der er store bryster og små bryster og ditto 
penisser, lår og maver. Jeg prøver at holde mit 
vandrende blik i øjenhøjde, men det lykkes ikke 
helt. Aldrig har jeg set så mange nøgne menne-
sker, og om lidt skal jeg selv være en af dem.

Da døren til svømmehallen går op, får jeg et sug i maven. 
I et flashback til folkeskolen husker jeg pludselig det lat-
terbrøl, der bredte sig, dengang min klassekammerat Bo 
i et øjebliks distræthed kom til at vade nøgen ind i hallen 
under svømmeundervisningen. Han løb grædende hjem, 
og i tiden efter gik han kun under det mundrette øgenavn 
Lille-Bo. 

Jeg frygter en lignende skæbne, men kan til min store 
lettelse konstatere, at ingen rigtig bemærker mig. Faktisk 
er folk travlt optaget af alt mulig andet. Nogle er kommet 
for at få pulsen op i crawl-banen, men langt de fleste bru-
ger tiden oven vande, hvor den står på kaffe og kage. 

»Nogle gange er det bare så hyggeligt at sludre, at man 
aldrig når i vandet,« siger Helle og præsenterer mig for 
Laila. 

Alle snakker med alle
Laila er ligesom Helle aktiv i foreningen. For hende er na-
turisme en livsstil, der handler om at have lov til at være 
sig selv. 

»Man kan ikke se, hvem der er skraldemand, og hvem 
der er professor. Indenunder er vi jo alle sammen ens, så 
her er alle lige,« siger hun, mens vi spiser småkager. Jeg 
kigger rundt og giver hende ret.  

»Man er aldrig bange for at gå hen til en og sige hej, 
fordi han er for smart eller for rig. Man snakker bare med 
alle.« Og snak er der rigelig af. Jeg bliver bombarderet 
med smil og hilsner.

I det store blå bassin skvulper en masse bare 
balder rundt. De ser pæne og brune 
ud, når man sådan betragter dem op-
pefra. Ingen af dem er lige så blege 
som mine, men de får nok også lidt 
mere lys og luft, tænker jeg. 
 Jeg hopper i og tager et par svøm-
metag. Pludselig er der vand, hvor 

vand aldrig før har været. Det føles sjovt på en 
lidt ubestemmelig måde, men er faktisk ret befri-
ende. Jeg har på forhånd aftalt med mig selv, at 
jeg skal tage fem baner. Jeg tager 28. Men så skal 
jeg også skynde mig. Der er saunagus kl. 17.30, 
og jeg skal med.

Saunagus, nøgenpetanque og 
»tekstile campinger«
I saunaen ender jeg mellem to fremmede mænd: 
Kjeld, der synes at jeg skal kigge forbi til nøgen-
petanque-turneringen til sommer, og så en mere 
stille type, som aldrig rigtig får præsenteret sig. 

Vi sidder så tæt, at deres kropshår kilder på 
mine arme og ben. Den var ikke gået i bussen her-
hen, men nu gør det ikke noget. Faktisk vandrer 
mine øjne heller ikke så meget mere.  

Det er først, da bademesteren træder ind iført 
badetøj, at jeg kommer i tanke om min nøgenhed. 
Midt i al hyggen havde jeg glemt det. Frisind 
kommer åbenbart hurtigere end forventet.

Da jeg står i omklædningsrummet igen, kom-
mer Laila løbende. Jeg får hendes telefonnum-
mer, en masse brochurer og et gavekort. Det viser 
sig at være til et weekendophold på en camping-
plads for naturister, ikke en af de almindelige 
»textile campinger«, som hun kalder dem. Jeg 
siger pænt tak og ud af munden kommer ordene: 
»Og så på gensyn næste søndag.« 

Gad vide om jeg mener det. Det tror jeg faktisk, 
at jeg gør.

Sofie Aggerholm Bruun er studenterskribent fra 
Film- og Medier

Uni-avis@adm.ku.dk
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