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Kampagne skaber debat
Støvet og elitær, lyder kritikken af Åbent Hus-kampagnen.  

Kommunikationschefer forsvarer brugen af hver en krone.  

Læs side �

Kulturkamp på KU
Hvad er baggrunden for at forskere og ledelse stadig  

oftere ryger i totterne på hinanden.  

Læs side �-�

Hiphopper på Samf
Rapperen AndyOp blevet ny bannerfører for hiphop  

med holdninger, social bevidsthed og ordentlige manerer.   

Læs side 1�

KU’s klimaprovo
 
Det er noget sludder at tale om global opvarm- 
ning. Sådan lyder det fra lektor bjarne Andresen  
på Niels bohr Instituttet, alt imens resten af KU  
i samlet flok forbereder sig på universitetets store  
klimakonference næste år. lektoren er langtfra over- 
bevist om at klimaændringerne er menneskets værk
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Kort nyt

CAMPUS – En studerende på LIFE har brygget 

en helt særlig jubilæumsøl til de studerende 

og ansatte på Frederiksberg Campus der i år 

fylder 150. Han er – udover stadig at være ind-

skrevet på jordbrugsøkonomistudiet – i dag 

direktør for Indslev Bryggeri. Øllen hedder 

Campus og vil flyde fra hanerne på fredagsba-

ren A-vej fra slutningen af februar og året ud. 

Den er et produkt af jordbrugsøkonomistude-

rende Anders Busse Rasmussens viden om øl:

  Det var Anders Busse Rasmussens oldefars 

bror, Frederik Christian Rasmussen der bygge-

de bryggeriet tilbage i 1897 – og også han 

havde læst på Frederiksberg Campus.  Anders 

Busse Rasmussen valgte i 2006 at genåbne 

slægtens bryggeri i Indslev på Fyn. I dag er 

bryggeriet det første bryggeri i Danmark med 

speciale i hvedeøl og de leverer øl med stor 

smag til cafeer, restauranter og butikker lan-

det over.

 Den særlige jubilæumsøl Campus bliver in-

troduceret for ansatte og studerende på Fre-

deriksberg Campus ved et jubilæumsarrange-

ment, hvor LIFE-eksperter fortæller om øl og 

ULIGHED

Af Claus Baggersgaard

Er du ansat på Københavns 
Universitet (KU) må indstille 
dig på at din sidemand kan 
komme til at tjene mere end 
dig selv i fremtiden. Også selv-
om vedkommende udfører 
præcist det samme arbejde.

Det fremgår af den nye løn-
politik der blev vedtaget i Ho-
vedsamarbejdsudvalget (HSU) 
den 20. februar:

»Lønnen skal afspejle med-
arbejdernes faglige og person-
lige kvalifikationer, stillingens 
indhold og medarbejderens 
indsats og resultater. Universi-
tetet aflønner dermed diffe-
rentieret, og det er muligt for 
alle medarbejdere at opnå til-
læg,« hedder det således i af-
snittet om de overordnede 
principper.

Universitetsdirektør Jørgen 
Honoré lægger ikke skjul på at 
målet er at give institutterne 
og fakulteterne bedre mulig-
heder for at give nøglemedar-
bejdere mere i løn.
 »Traditionel tankegang i det 
offentlige er at det er stillings-
indholdet der bestemmer løn-
nen, men nu skal det også væ-
re medarbejdernes indsats og 
resultater. Vi oplever en større 
konkurrence om at tiltrække 
kvalificerede medarbejdere 

både fra udlandet og på det 
danske arbejdsmarked, så vi 
bliver nødt til at kunne afløn-
ne differentieret,« siger Jørgen 
Honoré.

Han tilføjer at man også har 
forsøgt at gøre lønsystemet 
mere enkelt, gennemskueligt, 
frit og fleksibelt. Den nye poli-
tik er således på små fire sider, 
og er fælles for hele det fusio-
nerede KU. Den gamle på KU 
var på 10, og dertil kommer at 
LIFE og FARMA også havde 
deres egne inden fusionen.
 »En institutleder skal ikke 
spilde sin tid på at sætte sig 
ind i en masse regler, men ha-
ve mulighed for at bruge sin 
sunde fornuft til at vurdere 
hvilke medarbejdere der har 
størst betydning. Det kan være 
en forsker der henter mange 
millioner hjem og producerer 
gode publikationer eller en ad-
ministrativ medarbejder der 
gør tingene rationelt så det he-
le glider og de studerende og 
ansatte er tilfredse,« siger uni-
versitetsdirektøren.

Fokus på stjernerne
Poul Erik Krogshave, næstfor-
mand for HSU, erkender at 
den nye politik åbner op for at 
ansatte inden for samme per-
sonalegruppe i højere grad 
kan opleve en forskellig lønud-
vikling.
 »Ledelsen har tilkendegivet 

en interesse i at kunne beløn-
ne dem der bliver betragtet 
som eliten og stjernerne, men 
hvis det sker på bekostning af 
alle de andre almindelige dø-
delige, har det ikke vores sym-
pati. Alle faggrupper har og 
skal have mulighed for at blive 
tilgodeset med lønforbedrin-
ger,« siger Poul Erik Krogsha-
ve.

Han efterspørger derfor og-
så en grundig evaluering af 
den lokale lønudvikling, helst 
inden udgangen af 2009.

Til gengæld mener HSU-
næstformanden at det er posi-
tivt at medarbejderne har fået 
indføjet at ingen ny medarbej-
der kan blive ansat inden til-
lidsmanden har fået lejlighed 
til at forhandle lønnen med 

Ny lønpolitik med  
større forskelle

vedkommendes kommende 
chef. Det er ligeledes kommet 
med at tillidsrepræsentanterne 
ikke må stilles ringere, og de 
ansatte får mulighed for at 
inddrage universitetsledelsen 
og deres faglige organisation 
hvis der er uenighed om løn-
nen lokalt. 
 »Nogle institutledere har 
troet at de bare kunne sige nej, 
men det er slut nu,« siger han.

Låg på
I den nye lønpolitik fremgår 
det også at den lokale løndan-
nelse over tid vil være på ni-
veau med forskellen mellem 
pris/lønreguleringen og de 
overenskomstmæssige regule-
ringer.

Ac-fællestillidsrepræsentant 

Leif Søndergaard mener at be-
grænsningen primært er et sig-
nal til institutlederne og deka-
nerne om at de skal holde bud-
getterne og at der kun er plads 
til løntillæg til de få udvalgte. 
Han forudser derfor større løn-
forskelle både på tværs inden-
for de samme faggrupper og 
op og ned i systemet i fremti-
den. 
 »Det skærer i øjnene at der 
på den ene side står i de perso-
nalepolitiske retningslinjer at 
vi skal have konkurrencedygti-
ge lønninger og ledelsen snak-
ker om at vi skal være i ver-
densklasse og så på den anden 
side sætter sådan en begræns-
ning ind. Jeg tror at man får 
virkelig svært ved at leve op til 
det på fakulteter som for ek-

Det bliver fremover lettere at tiltrække og  
fastholde nøglemedarbejdere med flere  
penge på lønsedlen som lokkemad 

sempel SUND eller NAT der er 
i en skarp konkurrence om 
kvalificerede medarbejdere 
med det private erhvervsliv. 
Ledelsen må beslutte om den 
vil have medarbejdere der er 
så dårlige at de er tilfredse 
med den lave løn på KU, eller 
om vi virkelig vil være føre-
nde. Begrænsningen betyder 
jo at hver gang man ansætter 
en til høj løn, så må man an-
sætte tre til en lav løn« siger 
han.
 Poul Erik Krogshave er lige-
ledes utilfreds med formule-
ringen.

»Afsnittet er ikke smukt 
hverken sprogligt eller i ind-
hold, men det var et kardinal-
punkt for universitetsledelsen 
at få med. Den har dermed til-
kendegivet et urimeligt låg på 
muligheden for at afsætte til-
strækkelige midler til at give 
løntillæg lokalt,« siger han. 

Ifølge universitetsdirektør 
Jørgen Honoré er det klart at 
personalegrupper hvor der er 
stor konkurrence om arbejds-
kraften, vil have lettere ved at 
få løntillæg end andre, men 
han opfordrer samtidig til at 
erkende at KU aldrig kommer 
til at tilbyde lønninger på ni-
veau med det private.
 »Jeg vil gerne have at den 
nye politik kommunikerer tro-
værdigt. Vi har rigtig mange 
dygtige medarbejdere der 
kunne fortjene mere i løn, men 
det er der ikke til i det offentli-
ge. Vi bliver over tid nødt til at 
holde budgetterne,« slutter 
han.

clba@adm.ku.dk

Styr på kemikalierne 

ARBEJDSMILJØ – Københavns Universitet starter 

nu et projekt der skal sikre at der kommer styr på 

kemikalierne. Projektet løber over to år og er 

blandt andet begrundet i en stribe påbud til KU i 

2005. Der var påtaler af håndtering af kemikalier, 

manglende brugsanvisninger og registreringer. 

Projekt ’Sikker kemi på KU’ er inddelt i fem faser, 

torsdag den 28. februar blev den første fase 

skudt i gang. Her handler det først og fremmest 

om oprydning på kemikalielagre rundt omkring 

på universitetets fakulteter og institutter. Målet 

er at alle kemikalier på KU skal være registrerede 

den 1. februar 2009. Desuden skal affaldshåndte-

ringen kvalitetssikres og den fornødne kompe-

tence skal være på plads hos alle involverede. 

Læs mere på www.sikkerkemi.ku.dk og stil kemi-

kaliespørgsmål til den interaktive brevkasse.

kvalitet – og der vil være sensoriske tests – altså 

smagstest på den videnskabelige måde. Siden vil 

alle på KU få mulighed for at vinde et særligt tre-

liters gaveeksemplar af Campus ved deltagelse i 

en jubilæumskonkurrence på life.ku.dk/150. Øllen 

kommer desuden i handlen senere på året.

Naturvidenskab rocker

ROLLEMODEL – Kan man ikke tiltrække 

kommende studenter med naturvidenskab, 

kan man altid gøre det med rockmusik. Det 

Naturvidenskabelige Fakultet havde hyret 

den 38-årige rockmusiker, tekstforfatter, bio-

log og forsker, Johan Olsen, fra rockgruppen 

Magtens Korridorer til at holde pep-talk for 

de kommende studenter da det onsdag den 

27. februar holdt åbent hus for landets gym-

nasieelever. Efter Johan Olsens pep-talk til de 

kommende studenter, var der ifølge fakulte-

tets pressemeddelelse rig mulighed for at hø-

re om de forskellige studier på Det Naturvi-

denskabelige Fakultet på Københavns Univer-

sitet. 

KU får sin egen øl
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skabsminister Helge Sander 
(V) der skal forsøge at finde en 
løsning på problematikken.
 Aarhus Universitet, der står 
til at skulle tilbagebetale 12 
millioner kroner, står i samme 
dilemma som KU. Det får pro-
rektor Nina Smith til at kalde 
situationen absurd.
 »Det kan jo ende med at ud-
lændinge kan komme til Dan-
mark og tage en gratis uddan-
nelse betalt af de danske uni-
versiteter,« siger hun til Politi-
ken.

Universiteterne skal  
betale
Jens Peter Jacobsen, direktør 
for Universitets- og Bygnings-
styrelsen under Videnskabsmi-
nisteriet, bekræfter at man ar-
bejder fremadrettet på at finde 
en løsning, men slår fast at 
universiteterne må bringe or-
den i deres forhold her og nu.
 »Vores afgørelse er princi-
piel og helt klar. Universiteter-
ne må ikke opkræve en bruger-
betaling og samtidig få et taxa-
metertilskud fra staten. De må 
derfor i hvert enkelt tilfælde 
træffe en konkret afgørelse om 
den studerende har krav på at 
få sine penge tilbage eller ej. 

KATTEPINE

Af Claus Baggersgaard

Københavns Universitet (KU) 
risikerer at skulle tilbagebetale 
tre millioner kroner til 58 stu-
derende der er blevet opkræ-
vet op til 70.000 kroner årligt i 
betaling for at gå på de såkald-
te Erasmus Mundus uddannel-
ser.

Det skyldes at Universitets- 
og Bygningsstyrelsen i en re-
degørelse til Folketinget har 
slået fast at universiteternes 
praksis strider mod grundprin-
cippet om at uddannelse er 
gratis i Danmark. Det gælder 
både for studerende fra Dan-
mark, andre EU lande og tred-
je lande hvis de deltager i et 
Erasmus Mundus program.
 Afgørelsen får KU til at over-
veje helt at droppe sine elite-
uddannelser.
 »Det er klart at vi ikke kan 
fortsætte hvis vi bryder loven. 
Vi er i gang med at optage nye 
studerende, så der skal træffes 
en beslutning rigtig hurtigt,« 
siger Hanne Harmsen, vicedi-
rektør for uddannelse på KU. 

Hun sidder med i en ar-
bejdsgruppe nedsat af Viden-

Hvis den enkelte er utilfreds 
med afgørelsen, kan vedkom-
mende klage til Universitets- 
og Bygningsstyrelsen,« siger 
Jens Peter Jacobsen.

Også videnskabsminister 
Helge Sander forventer at uni-
versiteterne betaler de stude-
rende deres penge tilbage, 
men han er klar til at se på lo-
ven.

»Der er behov for at udvikle 
et nyt system der styrker inter-
nationaliseringen uden at give 
køb på princippet om gratis 
uddannelse. Det kan betyde at 
lovgivningen skal ændres,« si-
ger han. 

Ministeriets ansvar
Det formilder ikke Danske Stu-
derendes Fællesråd der kræver 
en uvildig undersøgelse af hele 
forløbet.
 »Sagen er opstået fordi Vi-
denskabsministeriet gennem 
flere år har set igennem fingre 
med at universiteterne har 
krævet ulovlig betaling fra de 
studerende. Der bør laves en 
uvildig undersøgelse foretaget 
af kammeradvokaten,« siger 
Stinna Gammelgaard, Næst-
formand og international ko-
ordinator.

KU overvejer  
at droppe elite- 
uddannelser
Universitetet må trække sig ud af det europæiske 

Erasmus Mundus samarbejde hvis der ikke kommer 

løsning på problemet omkring opkrævning af  

brugerbetaling fra de studerende

Bjørnebanden på spil

AKTION – Tyve studerende klædt ud som Bjørne-

bande-medlemmer på flugt med overfyldte penge-

sække begik et symbolsk indbrud i Videnskabsmi-

nisteriet den 20. februar. Formålet med happenin-

gen var at sætte fokus på Videnskabsministeriets 

ansvar for fejlene i sagen om ulovlig deltagerbeta-

ling på Eramus Mundus-uddannelserne.  De stude-

rende kræver at ministeriet og ikke universiteterne 

skal betale erstatningen for den ulovlige deltager-

betaling, og at ministeriets ansvar i sagen undersø-

ges tilbundsgå-

ende. Ifølge de 

studerendes 

pressemedde-

lelse udtalte vi-

denskabsmini-

ster Helge San-

der (V) allerede 

i starten af no-

vember at de studerende skulle have pengene til-

bage hvis der var opkrævet brugerbetaling. På Kø-

benhavns Universitet har de studerende på Eras-

mus Mundus-uddannelserne endnu ikke hørt fra 

ministeriet eller universitet. 

Universiteterne er til for  
samfundets skyld

KRONIK – Dr.phil., lektor i dansk litteratur Johnny Kondrup, dr.

phil., professor i marinbiologi Tom Fenchel og dr.med., professor i 

biokemi Bjørn Quistorff, alle fra Københavns Universitet, skriver at 

regeringen gennem universitetsloven fører en politik der ikke bi-

drager til at opnå deres mål om universiteter i verdensklasse, forsk-

ning i eliten og flere Nobelpriser. De påpeger at færre midler bety-

der mindre forskning. Samtidig betyder prioriteringen af strategisk 

forskning frem for fri forskning heller ikke forskning i verdensklas-

se. Flere prismodtagere påpeger at deres resultater ikke var kom-

met frem under de nuværende betingelser. Ydermere påpeger de 

at det er meget vigtigt at give plads til alternativ tænkning. 

Berlingske Tidende 18-02-2008

Dekan beklager udfald mod forskere

UNDSKYLDNING – Dekanen for Det Humanistiske Fakultet på 

Københavns Universitet, Kirsten Refsing, beklager at hun på et 

internt møde kom til at sige at hun ikke kunne vide om forsker-

ne sad og drak øl i Nyhavn. Udtalelsen kom efter at tillidsman-

den havde beklaget sig over pressede arbejdsforhold og dårligt 

arbejdsmiljø. Kirsten Refsing erkender nu i et brev til Informati-

on at det var et uheldigt ordvalg, og undskylder det. Undskyld-

ningen er blevet vel modtaget på fakultetet selvom der stadig 

efterlyses en stillingtagen til de problemer som tillidsmanden 

beklagede sig over på mødet. 

Information 18-02-2008

Fup eller forskning?

KRITIK – I en kommentar skriver Mikael Jalving at de danske is-

lamforskere med professor ved Københavns Universitet Jørgen 

Bæk Simonsen i spidsen ikke forholder sig til virkeligheden. Si-

monsen har udtalt at han forsker i islams forskelligheder og va-

riationer, og dette gør at han ikke er i stand til at sige noget be-

stemt om emnets kerne. Det foreslås at der i stedet forskes i 

mønstre og variation i islam.

Berlingske Tidende 23-02-2008

Presseklip

INTERNATIONALT – Der var 

optaget to danske studerende, 

12 fra andre EU-lande og 44 fra 

3. lande på Erasmus Mundus 

uddannelserne på Københavns 

Universitet i 2006/2007. Her er 

et hold på introduktionskursus i 

Frankrig.

 

For at sætte fokus på Viden-
skabsministeriets ansvar tog 
en gruppe studerende sagen i 
egen hånd og begik et sym-
bolsk indbrud den 20. februar 
i Videnskabsministeriet, klædt 
ud som Bjørnebanden.

Pia Mejdahl Daugbjerg, for-
mand for Studenterrådet på 
Københavns Universitet, bak-
ker op om aktionen da hun 
mener at det er Videnskabsmi-
nisteriet der skal betale de stu-
derende deres penge tilbage 
og ikke universiteterne.

»Ministeriet har tilladt at 
det foregik, og det er penge 
som universiteterne allerede 
har brugt som de nu må hive 
ud af budgettet. Det er i sidste 
ende et politisk ansvar at sørge 
for gratis uddannelse, og der-

for er det også ministeren som 
må finde midlerne til at betale 
den ulovlige brugerbetaling 
tilbage så det ikke kommer til 
at betyde yderligere besparel-
ser på universiteterne,« siger 
Pia Mejdahl Daugbjerg.

Fået millioner 
KU og de andre danske univer-
siteter har forsvaret deres 
praksis med at de studerende 
har betalt en afgift til et inter-
nationalt ’konsortium’ for ad-
ministration af uddannelsen, 
men ifølge Dagbladet Informa-
tion har KU fået millioner til-
bage fra konsortiet.

Den økonomiske kontrakt 
som KU har indgået med uni-
versiteter i Alnarp, Göttingen, 
Bangor og Padova viser såle-

des at KU´s andel af EU-puljen 
sammen med de studerendes 
brugerbetaling var godt 1,6 
millioner kroner for studieåre-
ne 06/07 og 07/08. Dertil 
kommer godt en million kro-
ner fra konsortiet til sekretari-
atet der ligger på KU.

Hanne Harmsen forklarer at 
pengene er gået til en række 
ekstra ydelser i Erasmus Mun-
dus-programmet som ikke gi-
ves på de rent danske uddan-
nelser. Det drejer sig om eks-
tra vejledning, sprogkurser, 
faglig koordinering, mentor-
ordning med mere.  

clba@adm.ku.dk

Se også KUmmentaren,  
2. sektion side 8.

Erasmus Mundus uddannelser på KU

Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer

• SUTROFOR (Sustainable Tropical Forestry)

• SUFONAMA (Sustainable Forest and Nature Management)

• AGRIS MUNDUS (Sustainable Development in Agriculture)

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

• TROPE-ED (European Master of Science Programme in International Health)

• Europubhealth (European Master of Public Health)
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INTERN STRID

AF KRISTOFFER HOLM PEDERSEN

De findes, succeshistorierne 
fra Københavns Universitet. 
Men i de landsdækkende me-
dier er de på det seneste blevet 
overskygget en hel del af deres 
negative modparter.

»Chef i vildrede«, »Magt-
sprog på KUA«, »Dekanens fej-
hed«, »Humaniora-dekan: De 
ansatte klynker« er blot nogle 
af de overskrifter Københavns 
Universitet har tiltrukket sig i 
den sidste måned. I artikler og 
læserbreve tegnes et billede af 
et universitet i dyb splid med 
sig selv hvor ledelse og ansatte 
taler forbi, hen over hovedet 
og ned til hinanden.

Selvfølgelig har universite-

tet haft sine interne problemer 
før. Men næppe nogen der af 
de implicerede har føltes så 
grundliggende og dybe som 
nu. 

Men hvad skyldes denne ud-
vikling? Er den blot et resultat 
af personalesager og interne 
kommunikationsbrister som 
uheldigvis er dukket op inden-
for kort tid? Eller ligger der i 
virkeligheden dybereliggende 
modsætninger til grund for 
universitetets problemer?

Leadership ikke Manage-
ment
Lektor Finn Hansson fra Insti-
tut for Ledelse, Politik og Filo-
sofi på Copenhagen Business 
School (CBS) er ekspert i 
Forskningsledelse og Forsk-

ningsorganisering og har 
blandt andet stået for den eks-
terne evaluering af KU’s fire 
nøgleområder. Ifølge ham er 
det ikke kun universiteterne 
der oplever problemer og kon-
flikter i disse år. De opleves 
overalt hvor professionelle en-
heder, der er vant til et stort 
fagligt frirum, bliver udsat for 
new public managementfilo-
sofiens indtog af regler og må-
linger og voldsomme øgning 
af nye ledere og mellemledere.

»Men det er ikke let at lede 
forskning, og det er ikke altid 
de nye ledere forstår det. Man 
kommer ikke langt med kom-
mandoledelse. Selvfølgelig 
skal en leder kunne skære 
igennem, men hun skal også 
huske at hun har været forsker 
selv. Og at forskningen trods 

alt er det primære,» siger Finn 
Hansson der i stedet for ma-
nagement efterlyser noget me-
re leadership fra lederne.

»Management handler om 
at stikke regler ud, kontrollere 
og kommandere. Leadership 
derimod handler om at gå i 
spidsen, at inspirere og at un-
derstøtte sine ansatte. Som le-
der er det helt afgørende at 
man viser at man er en af dem, 
man bestemmer over, og at 
man har det som Bourdieau 
kalder ’social kapital’ og anse-
else fra sine underordnede,« 
siger Finn Hansson.

Som universitetsleder ba-
lancerer man, ligegyldig om 
man er rektor, dekan eller in-
stitutleder, mellem de krav 
som Videnskabsministeriet på-

lægger en og ansvaret overfor 
ens ansatte. Og her glemmes 
de ansatte desværre for ofte, 
mener Finn Hansson.

»Som leder skal man være 
helt cool overfor de ministeri-
elle krav. Selvfølgelig kan man 
blive pålagt nogle ting af mini-
steren, men at foregribe dem 
er en dårlig idé. Som leder skal 
man være et bolværk mod mi-
nisteriet og ikke bare en bud-
bringer,« siger Finn Hansson, 
der fremhæver sagen om for-
midlingsmåling på Humaniora 
som et dårligt eksempel. 

»På KUA har ledelsen nok 
været for ivrig efter at blive 
ministerens duks, og det er der 
ingen grund til. I stedet for at 
løbe forrest i oprettelsen af et 
pointmålingssystem kunne 
man i stedet have sagt til sine 
forskere: Ministeriet vil – helt 
rimeligt – have at vi bliver 
bedre til at formidle vores 
forskning. Lad os diskutere 
hvordan vi bliver det, og hvad 
vi overhovedet forstår som 
god formidling. Det havde væ-
ret en konstruktiv måde at 
bruge udefrakommende krav 
på,« siger Finn Hansson.

Demokratisk tomrum
Susan Wright er professor i 
undervisningsantropologi ved 
Danmarks Pædagogiske Uni-
versitet (DPU) og midt i et 
forskningsprojekt om Univer-
sitetsreformen fra 2003 og 
dens følger for de danske uni-
versiteter. En del af resultater-
ne er netop offentliggjort i det 
internationale tidsskrift Lear-
ning and Teaching.

Ifølge Susan Wright skyldes 
de offentlige konfrontationer 
mellem ledelse og forskere at 
de demokratiske institutioner 
på universiteterne blev afskaf-
fet med den nye universitets-
lov i 2003. Her blev institutrå-
dene nedlagt, og dekaner, in-
stitutledere og rektorer ansat 
af universitetsbestyrelserne i 
stedet for gennem direkte valg 
blandt de enkelte universite-
ters ansatte.

Dette demokratiske tomrum 
har for forskerne ført til en 

baggrundsanalyse

Når universitetet 
kolliderer med  
sig selv
Der går snart ikke en dag uden historier om  
sammenstød mellem universitetsforskere og deres  
ledelse i medierne. Hvad skyldes disse stridigheder – 
og hvad kan man gøre ved dem?

overens- 
komstforlig  
på plads

De ansatte på Københavns Uni-
versitet kan se frem til lønstig-
ninger på højde med det priva-
te arbejdsmarked de næste tre 
år

LØNFORHANDLING

Af Claus Baggersgaard

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesud-
valg (CFU) har indgået et treårigt forlig på statens område 
med en samlet ramme på 12,80 procent. Heraf er der afsat 
8,17 procent til generelle lønstigninger. 

Den største lønstigning udmøntes allerede per 1. april 
2008 med 3,30 procent. 1. april 2009 stiger lønnen igen 
med 1,82 procent, fra den 1. oktober med 0,65 og fra den 
1. april 2010 med 2,40. Dertil kommer en ekstraordinær 
lønstigning på 0,2 procent som kompensation for persona-
legoder på det private område. 

Den samlede stigning er på højde med kravet på 12,9 
procent som CFU’s topforhandler Sine Sunesen havde sig-
naleret på forhånd.

 »Overenskomstresultatet hjælper med til at løn-
forskellen til det private arbejdsmarked ikke øges så det ik-
ke bliver sværere at fastholde og tiltrække kvalificeret ar-
bejdskraft,« siger Jørgen Honoré, Universitetsdirektør på 
Københavns Universitet.   

Ifølge finansminister Lars Løkke Rasmussen har nøgleor-
det for ministeriet været at skabe større fleksibilitet.

Seniorerne får således en særlig bonus hvis de bliver lidt 
længere på arbejdsmarkedet, og medarbejderne får mulig-
hed for at aftale en fast ugentlig arbejdstid der er højere 
end de 37 timer mod en tilsvarende fast lønforhøjelse. Bør-
nefamilierne får også bedre barselsvilkår og ret til barns 
anden sygedag.

Mere til lektorer
Udover de generelle lønstigninger kan universiteternes lek-
torer og seniorforskere se frem til et generelt tillæg på 
8.000 kroner mere fra de særlige AC-puljer. Dertil kommer 
en bonus til lektorer med særlige kvalifikationer og mindst 
otte års anciennitet.

Tillæggets præcise størrelse skal forhandles lokalt, men 
hver fjerde lektor med otte års anciennitet kan således 
samlet se frem til mindst 28.080 kroner ekstra i løn.

Ac-fællestillidsrepræsentant Leif Søndergaard frygter at 
de nye tillæg i realiteten blot vil erstatte allerede eksiste-
rende tillæg som lektorerne får i forvejen så der i sidste en-
de ikke kommer mere i lønningsposen. Der er nemlig kun 
afsat små puljer til lokalløn på de enkelte institutter, og der 
er derfor ikke plads til store lønstigninger udover overens-
komsten.

 »Fordelingen af tillæggene vil desuden give en 
masse ballade, misundelse og splid lokalt, så der risikerer 
at komme et dårligere arbejdsklima ud af det her. Ledelsen 
opnår at få nogle ganske få venner og en masse fjender,« si-
ger Leif Søndergaard. 

Forliget skal nu godkendes af de enkelte faglige organi-
sationer.

clba@adm.ku.dk

Nyheder

» I succesfulde kreative virksomheder har man den indstil-

ling at det skal være i orden at kikse store projekter. Kun 

på den måde sikrer man at nysgerrigheden, skævheden 

og kreativiteten blomstrer. Men de kiks tillader man ikke 

i den performancekultur som skyller ind over universite-

terne nu og som fokuserer på målinger og stram ledel-

sesstruktur« 
– Finn Hansson, Copenhaghen Business School



UNIVERSITETSAVISEN 3  ·  2008    �

markant formindsket indfly-
delse på egen arbejdssituation, 
og derfor søger de nu utraditi-
onelle kanaler til at lufte deres 
utilfredshed, mener Susan 
Wright. Som eksempler herpå 
nævner hun bl.a. de RUC-an-
sattes aktive brug af pressen i 
kampen mod deres rektor og 
KUA-forskernes brug af medi-
erne i protesten mod et nyt 
forskningsmålingssystem.

Men universiteternes pro-
blemer kan ikke kun forklares 
med afskaffelsen af universi-
tetsdemokratiet, mener Susan 
Wright. Ifølge hende oplever 
universiteterne i disse år en 
identitetskrise der gælder på 
alle niveauer af organisatio-
nen.

»Mange universiteter er helt 
klart midt i en arbejdsproces 
med at finde nye måder at ge-
bærde sig på. Både internt i 
måden de træffer beslutninger 
på, og eksternt i måden de 
præsenterer sig selv overfor 
omverden,« siger Susan 
Wright.

Tvetungethed
Jens Erik Kristensen er Lektor 
ved DPU og redaktør af bogen 
’Ideer om et universitet’ der 
udkom i januar 2008. Ifølge 
ham er det først og fremmest 
videnskabsministeriets tvetun-
gethed og hykleri der ligger til 
grund for universiteternes 

identitetskrise. For mens man 
fra ministerielt hold har hyldet 
universitetsloven fra 2003 som 
»universitetets nye friheds-
brev«, så har man samtidig un-
dermineret det klassiske uni-
versitets dyder ved at kontrol-
lere, måle og regulere det.

»Og dette hykleri gennem-
skuer forskerne jo. Når man på 
den ene side appellerer til de-
res frihed, personlige ansvar 
og lyst samtidig med at man 
kontrollerer og umyndiggør 

dem, så er det klart at de bliver 
lede og kede af det. Og derfor 
er det også forventeligt at der 
opstår konflikter,« siger Jens 
Erik Kristensen.

At det netop eskalerer nu, 
mener Jens Erik Kristensen 
skyldes at denne tvetungethed 
er trængt fra ministeren og 
ned til rektor-, dekan- og insti-
tutlederniveau. Det har fået 
det til at gå op for forskerne 
hvor galt det egentlig står til.

»Før var denne tale forbe-

holdt ministeren. Men nu fin-
der man det også mere og me-
re hos universitetslederne der 
med de sidste års markante 
lønstigninger er blevet købt til 
at indføre de tanker der kom-
mer fra ministeren – tanker de 
egentlig må mene er ren idio-
ti,« siger Jens Erik Kristensen 
og efterlyser klar tale i hele 
universitetssystemet.

»For det er det andet pro-
blem ved tvetungetheden: at 
man ikke anerkender konflik-

terne. I stedet lader man som 
om at alting går godt selvom 
enhver kan sige sig selv at der 
ikke er plads til både frihed og 
kontrol på samme tid.«

Den form for ledelse kalder 
Jens Erik Kristensen »en pro-
testneutraliserende talen hen 
over konflikterne.«

Elefanter i porcelænsbutik
I stedet burde universitetsle-
derne stikke en finger i jorden 
og lytte til de forskningsmiljø-

er som de trods alt selv burde 
være en del af, men som pro-
fessionaliseringen af ledelsen 
efterhånden har fjernet dem 
mere og mere fra. Ifølge Jens 
Erik Kristensen er denne affag-
liggørelse af ledelsen katastro-
fal. 

»Professorvældet inden stu-
denteroprøret havde som mot-

to at ’den højeste 
kyndighed = hø-
jeste myndighed’ 
– at dem der vid-
ste bedst skulle 
bestemme det 
hele. Det blev 
der gjort op med 
i studenteroprø-
ret, og det var 
godt. Men nu er 
vi der hvor vi har 

en ren funktionærmyndighed, 
og hvor universiteterne ledes 
af folk der ikke nødvendigvis 
er højt respekterede forskere 
og som, når det kommer til 
forskning, tit opfører sig som 
elefanter i en porcelænsbutik,« 
siger Jens Erik Kristensen, der 
dog føler med både forskerne 
og lederne. 

»For jeg misunder bestemt 
ikke universitetslederne deres 
situation. De befinder sig i et 
krydspres mellem ministerens 

ordrer og deres ansattes øn-
sker. Det er noget af en Urias-
post.« 

Frihed og kreativitet
Men hvad skal ledere og ansat-
te så gøre for sammen at skabe 
et bedre universitet indenfor 
de givne vilkår der nu engang 
er? 

Ifølge Finn Hansson fra CBS 
bør forskere og ledelse sætte 
sig ned og sammen definere 
nogle frirum hvor den enkelte 
ansatte kan handle på egen 
hånd uden at spørge ledelsen 
om lov først. Kun på den måde 
kan man sikre at den kreativi-
tet og frihed der ligger til 
grund for al god forskning sta-
dig kan eksistere i en manage-
mentkultur.

Og så kan universitetsledel-
serne med fordel lære af det 
kreative private erhvervsliv, si-
ger Finn Hansson.

»I succesfulde kreative virk-
somheder har man den indstil-
ling, at det skal være i orden at 
kikse store projekter. Det er i 
orden at bruge en hel masse 
tid og penge på noget der så i 
sidste ende viser sig ikke at 
komme noget ud af. Kun på 
den måde sikrer man at nys-
gerrigheden, skævheden og 

UNDER FRYSEPUNKTET – Luften mellem forskere og ledelse er kold som aldrig 

før. Begge grupper lider under de store forandringer som universiteterne har gen-

nemgået i de sidste år, mener forskningseksperter.

FoTo: cHRISToFFER REgIlD

Ny serie: Universitet under forandring
Store reformer og forandringer har præget universitetet de seneste år, og universitetsreformen fra 2003 ligger til grund 

for hovedparten af ændringerne. Men hvor er universitetet egentlig på vej hen, hvilke betydninger får ændringerne for 

ledere, ansatte og studerende, og hvad er universitetets rolle i dagens samfund? I de kommende numre tager Universi-

tetsavisen temperaturen på universitetet anno 2008. Vi lægger ud i dette nummer med et blik på konflikterne mellem 

de nye ansatte ledere og det videnskabelige personale.

kreativiteten blomstrer. Men 
de kiks tillader man ikke i den 
performancekultur som skyller 
ind over universiteterne nu og 
som fokuserer på målinger og 
stram ledelsesstruktur,« siger 
Finn Hansson.

Og det er vigtigt for univer-
siteternes fremtid at de kan 
konkurrere på frihed og kreati-
vitet, siger Finn Hansson.

»Universitetet har traditio-
nelt været et fedt sted at arbej-
de pga. friheden og selvstæn-
digheden. Men med den tunge 
topledelse der er nu, vil det ik-
ke blive ved med at være så-
dan. De gamle universitetsfor-
skere er jeg for så vidt ikke be-
kymret for. De brokker sig, 
men de skal nok blive hængen-
de. Det jeg er nervøs for, er re-
krutteringsgrundlaget. For 
hvorfor skulle unge, lovende 
mennesker gide arbejde på et 
universitet hvor de ikke får 
mulighed for at udfolde sig? 
Så de søger til det private er-
hvervsliv i stedet for. Der ved 
de nemlig godt at de skal passe 
på deres mest kreative medar-
bejdere. Ellers flytter de bare 
over til konkurrenten,« siger 
Finn Hansson.

khpe@adm.ku.dk

» Når man på den ene side appellerer til forskernes fri-

hed, engagement, personlige ansvar og lyst samtidig 

med at man kontrollerer og umyndiggør dem, så er 

det klart at de bliver lede og kede af det. og derfor er 

det også forventeligt at der opstår konflikter«
 – Jens Erik Kristensen, Danmarks Pædagogiske Universitet



MANGFOLDIGHED

Af Stine Maiken Brix

»Vi rykker ikke særligt meget,« 
indrømmede prorektor Lykke 
Friis da hun bød velkommen 
til en halvfyldt festsal. »Et 
stærkt universitet bringer hele 
talentmassen i spil, og derfor 
skal de barrierer som forhin-
drer kvinder i at nå frem til 
den akademiske top, rives 
ned.« En god portion kvinder 
og lille håndfuld mænd som 
diskret havde sat sig på ba-
gerst række, var mødt frem en 
fredag eftermiddag til sympo-
sium om ’Mangfoldighed og 
flere kvinder i forskningen’. 

»Mildt sagt,« hviskede en 
kvinde fra stolerækkerne til 
Lykke Friis’ indledende kom-
mentar. 

Helt nøjagtigt satser Køben-
havns Universitet (KU) på at 
øge andelen af kvinder der bli-
ver ansat i lektorater og pro-
fessorater, med fem procent-
point fra 2006 til 2008. Men 
siden ambitionen blev formu-
leret, er der faktisk ikke sket 
noget som helst. Antallet af 
nyansatte kvinder står bom-
stille.

Tre konkrete forslag 
Derfor smider rektoratet nu 
tre konkrete forslag på bordet 
til næste bestyrelsesmøde: 
Kontant belønning til fakulte-
ter som ansætter flere kvinde-
lige professorer, internationa-
liseringsstipendier til yngre 
kvindelige forskere og endelig 
et program for talent- og le-

derudvikling målrettet mod 
kvinder. Debatten til symposi-
et overbevidste også rektoratet 
om at KU skal undersøge be-
hovet for en barselsfond for 
ansatte på eksterne midler. 
Trepunktsplanen skal løbe de 
næste fem år således fakulte-
ter kan nå at identificere kvin-
delige talenter og køre dem i 
stilling til et professorat. For 
de fakulteter og institutter 
som lever op til målsætningen, 
er der udsigt til en kontant bo-
nus og - hvis det går rigtigt 
godt – ekstra professorater.

»Vores tese er at der er man-
ge kvinder med potentiale som 
ikke kommer frem til ansøg-
ningsbordet,« sagde rektor 
Ralf Hemmingsen og gav »bro-
derskabskulturen« en del af 
ansvaret. Han understregede 
samtidig at initiativerne ikke 
sigter på at favorisere kvinder 
frem for mænd i bedømmel-
sen, men blot at øge andelen 
af kvinder som søger de præ-
stigefyldte forskerstillinger.

»I år er det præcis 30 år si-
den jeg trådte ind i det første 
udvalg der skulle sikre ligestil-
ling på universiteterne. På de 
30 år er der stort set ikke sket 
noget, men det her synes at 
rykke,« sagde en optimistisk 
Bente Rosenbeck, lektor og vi-
ceinstitutleder på Institut for 
Nordiske Studier og Sprogvi-
denskab. Hun har siddet med i 
den ’taskforce’ som har udar-
bejdet et helt katalog med 
konkrete initiativer der kan gi-
ve KU et skub i retning mod 
mere ligestilling. Det er herfra 
rektoratet har plukket sine tre 
forslag. 

Et andet af taskforcens med-
lemmer, lektor Anja Andersen 
fra Niels Bohr Instituttet, hav-
de dog ikke armene op over 
hovedet: »Det går for lang-
somt. Tre ud af 24 af vores an-
befalinger er selvfølgelig bedre 
end nul, men hvorfor tager I 
ikke dem alle. Mange af initia-
tiverne koster ikke en krone.«

Temperatur på  
ligestillingen
Kamma Langberg, seniorfor-
sker ved Center for forsknings-
analyse, var indkaldt for at gi-
ve en ligestillingsstatus på for-
skerverdenen: »Og hvordan 
går det så med kvinder på uni-
versitetet? Ja, man skulle tro 
at det går ufatteligt godt når 
man ser ud over forsamlingen 
her i dag. For der er jo stort set 
ikke andet end kvinder. Men 
det er jo nok en del af proble-
met.«

Blandt de studerende har 
kvinderne faktisk et lille over-
tag med to procent, men ved 
hvert eneste trin op af rangsti-
gen falder kvinderne fra, og 
således er der kun 30 procent 
kvindelige lektorer og 13 pro-
cent professorer. Det helt store 
problem er imidlertid at der 
ikke er forandring på vej. Fra 
januar 2006 til juli 2007 har 
de nyudnævnte professorer 
stort set kun været mænd. Kun 
på det humanistiske og det 
sundhedsvidenskabelige fa-
kultet er mønsteret brudt når 
det gælder nyansatte lektorer.

Barselsfond måske på vej
»Hvordan trænger vi ind i hjer-
nen på de mænd som leder de 

enkelte institutter? Det er jo 
dem som skal sætte ligestil-
lingsprocessen på skinner,« 
sagde Morten Meldgaard da 
publikum fik lov at skyde løs 
på panelet. Han var ikke den 
eneste der forgæves spejdede 
blandt publikum for at få øje 
på institutledere. Ralf Hem-
mingsen erklærede sig klar til 
at bruge resultatløn til at 
skærpe institutledernes inte-
resse for ligestilling. Mødet 
overbeviste også Ralf Hem-
mingsen og Lykke Friis om at 
det er nødvendigt at kigge 
nærmere på barselsvilkår for 
de ansatte som forsker på eks-
terne midler. Her fortalte en 
yngre phd-studerende om 
hvordan hun som kvinde hav-
de oplevet at få afslag på pro-
jekter alene fordi arbejdsgiver-
ne var bange for at komme til 
at hænge på en barselsorlov. 
Endeligt var der blandt publi-
kum stor tilslutning til en ny-
tænkning af de akademiske 
karriereveje. Det skal være 
nemmere at komme tilbage til 
en forskerstilling på universi-
tet når man har været ude, og 
de traditionelle forskerroller 
skal lægges i blød. En profes-
sor behøver ikke at være en 
genial solorytter som ofrer al 
fritid og familieliv til fordel for 
sin forskning. Bestyrelsen be-
handler ligestillingsforslag fra 
rektorat og taskforce den 3. 
marts.

smbrix@stud.ku.dk

gulerødder skal skaffe flere  
kvindelige top-akademikere
Det halter stadig med ligestillingen. Rektoratet vil nu belønne  
fakulteter som ansætter flere kvindelige professorer og lektorer
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Hvad synes du om  
Åbent Hus-kampagnen?

Mia Topp og Britt Christensen, �.g  

Metropolitanskolen

Har I set kampagnen før?

Dem har vi set. De er fede! De hænger på togsta-

tionen, her på skolen, ved busstoppestedet, og vi 

har også set dem i avisen. Man får lyst til at kom-

me. Vi har faktisk lige snakket om at vi gerne vil 

med til arrangementet. 

Ved I hvornår det er?

Det er vist den 29. februar. Ellers kan man jo reg-

ne formelen ud… haha. Ej, så går man ind på 

hjemmesiden og finder mere information.

Har I tænkt over om I vil læse på universitetet?

Britt: Ja, jeg har tænkt mig at læse medicin på 

Københavns Universitet.

Mia: Jeg ved det ikke. Måske vil jeg gerne være 

pædagog.

Simon Cecchen Birk, �.g Metropolitanskolen

Har du lagt mærke til kampagnen?

Nej, det har jeg faktisk ikke.

Hvad fortæller plakaten dig?

Hvad er det? Jeg synes det er rimeligt uklart. Jeg 

tænker det er sådan et historisk foredrag om 

England eller noget lignende. Det giver et indtryk 

af at Københavns Universitet er et sted hvor man 

går meget op i fortiden og i traditioner.

Vil du læse på universitetet på et tidspunkt?

Jeg skal nok ind på en journalistuddannelse, el-

lers kan det godt være at det bliver noget på Uni-

versitetet.
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MARKEDSFØRING

Af Stine Maiken Brix

Konkurrencen om de stude-
rende er skudt i gang. På helsi-
der i din morgenavis og fra 
hængeskilte i busser kæmper 
Københavns Universitet (KU) 
for at lokke potentielle ansø-
gere til. Du kan blive venner 
med KU på facebook og chatte 
med en studievejleder. Åbent 
hus kampagnen koster knap to 
millioner kroner og er den 
største af sin slags i KU’s histo-
rie. 

Professionel markedsføring 
og branding er ledelsens svar 
på hvordan KU vinder konkur-
rencen om studerende, bevilli-
ger og forskerressourcer. En 
studerende som består eksa-
men, udløser rundt regnet 
100.000 kroner årligt. Tomme 
uddannelsespladser gør derfor 
rigtigt ondt på universitetets 
økonomi.

En del af KU’s satsning er en 
fuldtidsansat kampagnekoor-
dinater. Han hedder Claus 
Tonsberg og mener at kam-
pagnen betaler sig: 

»Vi kan ikke længere forven-
te at de unge ruller ind med fi-
retoget bare fordi vi er Dan-
marks ældste og største uni-
versitet. Hvis vi ikke går ud og 
kipper med flaget, så bliver vi 
løbet over ende af de andre 
universiteter som bruger milli-
oner på reklamestande.« 

Med kampagnen vil KU ikke 
kun lokke nye studerende til, 
men også, som det hedder 
med et godt dansk ord, ’bran-
de’ universitetet. Det handler 
om at sælge budskabet om at 
Københavns Universitet er 
pengene værd – og meget ger-
ne at vi er flere penge værd. 
Derfor har bestyrelsen afsat 
3,5 millioner kroner fra sin 

strategiske pulje til markedsfø-
ring af uddannelse i 2008.

KU i unix time
Vesterport Station er overpla-
stret med KU’s reklamer. På 
hvid baggrund fortæller sorte 
typer: »VI HOLDER EN UGES 
ÅBENT HUS FRA UNIX TIME 
1203940800«. 

Foran standeren betragter 
en midalderende arkitekt pla-
katen mens han venter på S-
toget: 

»Det er sgu lidt støvet,« kon-
staterer han tørt. 

Han er ikke alene med sin 
kritik af kampagnen. »Elitær 
attitude« og en »kommunikati-
onsmæssig fejl«, lyder dom-
men fra studerende Peter We-
stermann på debatsiderne i 
dette nummer af Universitets-
avisen.

Claus Tonsberg forsvarer 
udtrykket: »Det klassiske og 
seriøse look blev godt modta-
get sidste år. Derfor har vi 
valgt at bygge videre på sam-
me univers,« siger han.

Tanken bag de komplicere-
de regnestykker og kryptiske 
tekster er at pirre den forbi-
passerendes nysgerrighed og 
lokke hende ind på KU’s Åbent 
hus-website. 

»Tekst og design fortæller at 
Københavns Universitet er et 
seriøst sted hvor du får prop-
pet en masse tung viden ind i 
hovedet. Samtidigt skal kam-
pagnen signalere at vi interna-
tionalt ligger i verdensklasse.« 

Foruden de klassiske papir-
materialer forsøger KU også 
helt nye jagtmarker. Infosms, 
online vejlederchat, bannerre-
klamer på velbesøgte websites 
og profiler på facebook er blot 
et par af kampagnens midler 
til at fange de unges opmærk-
somhed. 

»De unge bevæger sig hele 

tiden. Lige nu er facebook po-
pulært, og derfor skal KU selv-
følgelig være til stede der. Det 
er faktisk blevet en af vores 
største succeser i år – vi får rig-
tigt mange besøg på vores 
egen hjemmeside via face-
book,« fortæller Claus Tons-
berg.

LIFE og FARMA kan selv
»Vi har ikke råd til at lade væ-
re. Når vi markedsfører os 
strategisk i dag, er det ikke en 
nedprioritering af vores nuvæ-
rende studerende og ansatte. 
Det er en investering i fremti-
den som sikrer at vi også kan 
være attraktive i morgen,« si-
ger Jacob Søby Bang som er 
kommunikationschef på Det 
Biovidenskabelige Fakultet, 
LIFE. 

Her har markedsføring læn-
ge før fusionen med KU været 
en del af hverdagen. Også i år 
bruger både LIFE og Det Far-
maceutiske Fakultet, FARMA, 
penge på selvstændige lands-
dækkende kampagner med 
blandt andet busstandere, 
postkort og avisannoncer. Ja-
cob Søby Bang mener at Uni-
versitetsreformen anno 2003 
er en del af forklaringen: 

»Inden for fx fødevarer, mil-
jø- og naturressourceområdet 
har reformen medført en skær-
pet konkurrence mellem især 
KU, DTU og Århus Universitet. 
Fx var LIFE tidligere eneste 
nationale udbyder af jord-
brugsuddannelser, men fra 
2008 opstarter Århus fire 
nye.«

Farmaceutuddannelsen har 
også fået hård konkurrence fra 
en række nye lægemiddelud-
dannelser. FARMA’s kommu-
nikationschef Jesper Munck 
bruger i år en lille million på 
markedsføring: 

»Det er meget fint at KU er 

begyndt at brande sig selv, 
men den fælles kampagne fyl-
der ikke vores studiepladser 
op. De studerende tænker jo 
ikke: ”Wauu, Københavns Uni-
versitet holder Åbent Hus. Det 
skal jeg til”. De er interessere-
de i et bestemt fagområde, og 
derfor skal vi også markedsfø-
re de enkelte uddannelser.« 

Helt konkret får FARMA 15 
procent af sine hjemmeside-
hits via KU’s Åbent Hus-hjem-
meside. De resterende 85 pro-
cent søger direkte efter farma-
ceutuddannelsen. 

Jacob Søby Bang mener og-
så det er positivt at KU skruer 
op for den fælles markedsfø-
ring. 

»Jeg fornemmer at vi har en 
ledelse som i stigende grad er 
bevidst om at KU befinder sig 
på et uddannelsesmarked. De 
markedskræfter som vi ser i 
Danmark nu, vil fremover bli-
ve intensiveret, og vi vil se en 
øget international konkurren-
ce. Jeg tror kun at vi er nået til 
de indledende øvelser i at ar-
bejde strategisk med KU’s in-
ternationale brand.«

På Fyn tager rektor Jens Od-
dershede der også er formand 
for Danske Universiteter, KU’s 
kampagne med ophøjet ro: 

»Konkurrencen om de stu-
derende er ikke anderledes 
end den har været tidligere. 
Jeg tror ikke at store medie-
kampagner handler om at vin-
de de studerendes gunst, men 
først og fremmest om at vinde 
præstige og synlighed,« siger 
han. Syddansk Universitet sat-
ser i stedet på at tiltrække stu-
derende via traditionelt infor-
mationsmateriale og Internet-
tet.

smbrix@stud.ku.dk

Stine Maiken Brix er studenter-
skribent fra SUND

Anne Jørgensen, Studievejleder Frederiksberg 

Gymnasium

Hvad synes du om kampagnen?

Jeg tror ikke det appellerer til de unge. Umiddel-

bart synes jeg det er smukt sat op, meget æste-

tisk og flot, men det er for kedeligt og farveløst 

til eleverne.

Hvilket signal sender kampagnen?

Det sender det signal som jeg går ud fra Universi-

tetet gerne vil sende – et signal om viden, niveau 

og en vis faglig standard.

Tror du at kampagnen skræmmer nogle elever 

væk?

Ja, helt bestemt. Jeg tror den virker skræmmende 

på de elever som ikke er i den faglige superliga, 

men som stadig ville kunne tage en uddannelse 

hos jer, for eksempel på de studier hvor der ikke 

er så høje adgangskrav. 

Zerife Øzcan, �. hf, Frederiksberg Gymnasium

Har du set kampagnen før?

Nej… Jeg forstår ikke engang rigtigt hvad plaka-

ten og folderen betyder.

Kan du tyde budskabet?

Edward den II kronedes som konge… Er der no-

get specielt hemmeligt bag? Måske har Edward 

den II åbnet Universitetet i sin tid. Den matemati-

ske formel forstår jeg heller ikke rigtigt. Hvis jeg 

så reklamen i metroen, ville jeg bare læse de tre 

første ord og gå videre. Jeg kunne ikke se at det 

handlede om Åbent Hus før du sagde det.

Vil du læse videre efter HF?

Ja, jeg har tænkt på teaterskolen, pædagog eller 

måske vil jeg tage på højskole. Men jeg kunne 

godt tænke mig at komme til Åbent Hus hos jer – 

kan jeg ikke lige få hjemmesideadressen?

Nyheder

Skærpet konkurrence  
om studerende
Aldrig før har universiteter brugt så mange penge på markedsføring. 
Nødvendigt, siger kommunikationschefer på Københavns Universitet

GÅDER – Københavns Univer-

sitet markedsfører sig blandt 

andet i aviser, på busser og på 

en række togstationer. Kam-

pagnens videnskabelige gåder 

har skabt debat.
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PERSONALEPOLITIK

Af Claus Baggersgaard og Richard Bisgaard

De lyder mere som et fjernt paradis for univer-
sitetsansatte end som noget der kan gennemfø-
res inden for en overskuelig årrække.
 De ti nye grundprincipper for personalepoli-
tik på Københavns Universitet (KU) der blev 
sendt ud til samtlige ansatte kort efter årsskif-
tet, har fået verbale prygl af medarbejderne. 
Totalt til grin, ude af trit med virkeligheden, 
umulige at gennemføre, banaliteter som ingen 
kan være uenige i, skønmaleri af et dårligt og 
stresset arbejdsmiljø er blot nogle af skudsmå-
lene.   

Universitetsavisen har mødt de to der som 
formand og næstformand for Hovedsamar-
bejdsudvalget har skrevet under på folderen 
med de nye grundprincipper og dermed er ble-
vet primære skydeskiver for kritikken, nemlig 
rektor Ralf Hemmingsen som ledelsens repræ-
sentant og forskningstekniker Poul Erik Krogs-
have som de ansattes repræsentant. De sætter 
sig straks ved siden af hinanden ved rektors 
runde mødebord og omtaler samstemmende 
principperne som både markante og fremadret-
tede og langt fra bare at være en fjern vision om 
KU som arbejdsplads.

»Jeg tolker reaktionerne fra medarbejderne 
som at vi har en stor opgave foran os som på in-
gen måde er grinagtig, men tværtimod dybt al-
vorlig. Jeg indgår ikke aftaler som jeg ikke for-
venter vi kan gennemføre inden for den tid jeg 
er rektor, så diskussionen bør dreje sig om 
hvordan vi fører principperne ud i livet og ikke 
om hvorvidt de kan realiseres eller ej,« siger 
Ralf Hemmingsen og tilføjer at han har kon-
trakt på at stå i spidsen for KU til 2010.

»Så der skal sættes fart på processen med det 
samme,« siger han. 

Alvorligt ment
Poul Erik Krogshave mener ikke at den kritiske 
reaktion fra de ansatte skyldes at der er noget 

galt med principperne, men snarere at HSU ik-
ke har været dygtig nok til at få kommunikeret 
ud at de ikke er ment som en beskrivelse af vir-
keligheden på KU som den er i dag, men som 
den skal være fremover. 

Vedtagelsen af grundprincipperne er bare 
startskuddet på en proces der skal munde ud i 
at der kommer en ny personalepolitisk hånd-
bog. Der er indtil videre aftalt otte møder i 
HSU´s personalepolitiske udvalg hvor man skal 
samle, forkorte og genforhandle alle de regler 
der fandtes på det gamle KU, Den Kongelige 
Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks 
Farmaceutiske Universitet inden fusionen mel-
lem de tre. 

»Grundprincipperne er kun første skridt i 
kampen. Nu skal der aftales konkrete regler og 
retningslinjer der kan bruges i praksis. Det er 
klart at rektor, dekaner og 
institutledere skal melde 
klart ud at det er noget der 
skal tages alvorligt overalt 
hvis det skal lykkes at for-
andre forholdene der hvor 
man ikke lever op til prin-
cipperne i dag,« siger Poul 
Erik Krogshave.

Så principperne er altså 
trådt i kraft?

»Ja, de gælder fra 1. ja-
nuar 2008, så nu er det ba-
re med at komme i gang og 
efterprøve dem lokalt. Hvis 
en medarbejder eller tillidsrepræsentant ople-
ver at der foregår noget der strider mod grund-
principperne, kan vedkommende allerede nu 
tage det op i det lokale samarbejdsudvalg,« 
supplerer rektor.

Ledere skal ændre adfærd
Spørgsmålet er så hvordan det skal forstås mere 
konkret. Hvad betyder det fx at »KU udmærker 
sig ved at have en fremsynet, lydhør og beslut-
som ledelse.« Skal det opfattes som et faktum el-
ler et ønske? 

»Det er ikke et spørgsmål om vi har det eller 
ej, men om vi tager det alvorligt. Målsætningen 
er realiseret i en eller anden grad alle steder, 
men nu har lederne fået en rettesnor for hvor-
dan de skal gebærde sig. Vi er i gang med en le-
delsesudviklingsproces der skal påvirke leder-
nes adfærd og selvforståelse. Hvis man ikke har 
mod på at deltage i den proces, har man valgt 
det forkerte karrierespor. Det er nyt at vi priori-
terer god ledelse så højt på KU,« siger Ralf 
Hemmingsen.

Poul Erik Krogshave understreger at grund-
principperne er et kompromis efter lange for-
handlinger mellem repræsentanterne for ledel-
sen og de ansatte i HSU. 

»Formuleringerne er blevet til efter timelan-
ge debatter, så formuleringerne ville sikkert ha-
ve været noget anderledes hvis medarbejderne 

selv havde kunnet bestemme, men sådan er vir-
keligheden jo ikke. Det vigtigste er at der er vil-
je til at gøre noget,« siger han.

KU og friheden
Der har lige kørt en sag med specialestuderende 
Mille Buch-Andersen der blev tvunget til at trække 
sit speciale tilbage efter pres fra Danmarks Radios 
ledelse. Og i dagbladet Information anklages KU 
for at have udviklet sig fra at være en åben og 
selvkritisk institution til at være lukket og topsty-
ret. Hvordan stemmer det overens med påstanden 

om at »KU værner om ytrings- og forskningsfrihe-
den,« som det hedder i princip nummer 1 om Fri-
hed og medansvar?

Ralf Hemmingsen: »Nu er det jo ikke Infor-
mation der definerer sandheden. KU har udvist 
en ganske usædvanlig åbenhed ved at offentlig-
gøre afgørelsen med alle præmisser i sagen 
samme dag som den forelå. Det er ikke rektors 
rolle at gå ind i en diskussion af en sag der ved-
rører en enkeltperson, så jeg synes faktisk at 
forløbet vidner om det stik modsatte af lukket-
hed på KU.«
 »AC-tillidsrepræsentant Leif Søndergaard ef-
terspørger regler  der sikrer at en vis procentdel af 
forskernes arbejdstid afsættes til egen frie forsk-
ning. Kan I blive enige om at indføre sådan en re-
gel?« 

Ralf Hemmingsen: »Jeg er betænkelig ved at 

regulere alting i procenter da det forudsætter 
tidsregistrering hvilket er en bureaukratisering 
af arbejdstilrettelæggelsen. Institutledernes  
beføjelse til at lede og fordele forskernes ar-
bejdsopgaver er primært en praktisk foranstalt-
ning. Medarbejdernes succes er en forudsæt-
ning for ledernes succes, så der er ingen mod-
sætning. Det ændrer ikke ved at jeg bakker op 
om det synspunkt at kernen for universitetet 
som idé er forskernes ret til frit at definere et 
problem, undersøge det og publicere resultat-
erne.«

Principper er til  
for at blive realiseret

Rektor Ralf Hemmingsen lover at de nye grundprincipper for persona-
lepolitik ikke skal forblive store ord på fint papir. De skal være realise-
ret inden han går af senest i 2010. Hovedsamarbejdsudvalgets næst-
formand Poul Erik Krogshave bakker op på medarbejdernes vegne

Interview

Grundprincipper for personalepolitik
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1. Frihed og medansvar

KU værner om ytrings- og forskningsfriheden og giver rum for 

alle medarbejderes kreative, faglige udfoldelse under ansvar 

overfor fællesskabet og universitetets målsætninger. Den enkel-

te medarbejder har indflydelse på og medansvar for, hvordan ar-

bejdet tilrettelægges og udføres.

�. Kvalificeret ledelse

KU har en professionel og veluddannet ledelse med blik for sam-

menhængen mellem universitetets udvikling og medarbejdernes 

trivsel. Systematisk ledelsesudvikling prioriteres højt.

�. Balance mellem arbejde og fritid 

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

lem arbejdsopgaver og arbejdstid og mellem arbejde og fritid. 

Universitetet tilbyder fleksible arbejdsvilkår, som både tilgodeser 

KU´s behov og tager individuelle hensyn.

�. Trygge arbejdsforhold

KU er en bæredygtig og sund arbejdsplads med et arbejdsmiljø, 

som understøtter den enkelte medarbejder og skaber arbejds-

glæde. Universitetet hjælper medarbejdere, der rammes af krise, 

sygdom eller nedsat arbejdsevne.

�. Godt samarbejdsklima

KU’s medarbejdere løser deres opgaver i tillidsfuldt samarbejde 

og kan forvente, at en solid indsats anerkendes og påskønnes. 

Det er et fælles mål, at alle trives i arbejdet.

»Jeg tolker det ikke sådan at alle  
medarbejdere skal have en højere løn,  
men det skal være muligt at give et tillæg  
for at tiltrække og fastholde de bedste  
medarbejdere inden for alle områder.« 
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i planlægningen af undervisningen og ved at in-
formere bedre,« siger rektor.

Poul Erik Krogshave mener at løsningen på 
problemet ikke skal findes internt på KU, men i 
forhandlinger mellem organisationerne og Fi-
nansministeriet der regulerer universiteternes 
ansættelsesforhold.
 »Det er klart at ansættelsesformen skærer i 
øjnene rent personalepolitisk. Det er urimeligt 

at de løst ansatte har så dårlige forhold, og de 
er blevet udnyttet gennem mange år. Det skal 
rettes op, men spørgsmålet er hvor pengene 
skal komme fra. Vi må give de bedste mulige 
vilkår inden for de rammer vi har, indtil der 
kommer en løsning centralt,« siger han.

Større lønspredning på vej
»Der står også at KU har konkurrencedygtige løn- 
og ansættelsesvilkår. Hvordan skal det mere kon-
kret forstås?
 Ralf Hemmingsen: »Jeg tolker det ikke sådan 

Poul Erik Krogshave kan heller ikke forestille 
sig at den nye personalepolitiske håndbog kom-
mer til at indeholde en regel der giver medar-
bejderne ret til at bruge en vis procentdel af de-
res arbejdstid på egen forskning.
 »Forskningsfrihed er et emne der naturligt 
optager de mange forskeransatte kolleger, så 
det er noget der skal følges op på. Forskerne 
skal sikres den nødvendige tid til forskning, 
men jeg tror ikke det skal ske i 
form af en regel om en fast 
procentsats. Der er i alt fald ik-
ke opbakning fra politisk hold 
til den tidligere 50-40-10 
norm – med 50 procent af ar-
bejdstiden afsat til forskning, 
40 til undervisning og ti til ad-
ministration,« siger han.

Ingen løfter til løst  
ansatte
»Punkt fire i grundprincipperne 
fastslår at der skal være trygge 
arbejdsforhold. Betyder det at 
KU vil holde op med at bruge løst ansatte timelæ-
rer uden ret til pension og fastansætte dem i ste-
det?« 

»Det hardcore svar er at vi inden for de øko-
nomiske rammer vi får af samfundet, vil give 
vores ansatte de bedste mulige forhold. Sand-
heden er at det simpelthen ikke kan lade sig gø-
re at fastansætte folk med fuld forskningsfrihed 
og samtidig levere den undervisning samfundet 
efterspørger, med de tilskud vi får fra staten. Vi 
vil forsøge at gøre de løst ansattes forhold så 
gunstige som muligt ved at inddrage dem mere 

at alle medarbejdere skal have en højere løn, 
men det skal være muligt at give et tillæg for at 
tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere 
inden for alle områder. Det ligger i konkurren-
cen at man må betale mere for folk med kvalifi-
kationer der er stor efterspørgsel efter, og det 
indebærer så også at der bliver en større 
lønspredning på KU. Det er ikke et mål i sig 
selv, men vi bliver nødt til at have mulighed for 

at tilbyde ekstra hvis vi 
skal tiltrække de bedste.«
     Poul Erik Krogshave: 
»Jeg forstår formulerin-
gen sådan at KU er ind-
stillet på at give en kon-
kurrencedygtig løn, og 
ingen skal føle sig forfor-
delt. Der er ingen retfær-
dighed ved den lokale 
løndannelse, dertil er de 
afsatte midler for små, 
men vi må som medar-
bejdere spille med, ellers 
får vi ikke andel i de eks-

tra lønmidler. Det skal ikke være vild markeds-
økonomi, men det skal heller ikke være sådan 
at ingen kan få et tillæg medmindre alle får det. 
Der skal fokus på at det ikke løber grassat så 
nogle personalegrupper løber med hele kagen 
når vores lønpolitik fastslår at alle grupper har 
ret til at få del i den lokale løndannelse « siger 
Poul Erik Krogshave.

Arbejder for meget
»Ifølge princip tre sikrer KU at der er balance mel-
lem arbejde og fritid. Hvordan hænger det sam-

men med at mange er stressede og ikke kan nå de-
res arbejdsopgaver?«
 Ralf Hemmingsen: »Det er et af de områder 
hvor der ikke er færdigstrikkede løsninger. Vi 
har fokus på at der er for få kvindelige professo-
rer, så vi er ved at analysere behovene hos de 
yngre, dygtige kvinder. Et af punkterne er øget 
fleksibilitet så arbejde og privatliv kan hænge 
bedre sammen. Det kan ikke nytte at der er en 
kultur på KU som er uforenelig med privatliv og 
familie. Det skal grundlæggende være sådan at 
man kan udføre sit arbejde inden for den ar-
bejdstid man er ansat til, men når det er sagt, så 
må det straks tilføjes at der også er mange der 
arbejder meget fordi de kan lide at forske. Og 
det skal de fortsat have lov til«.

Poul Erik Krogshave: »Der er for få stillinger 
til de teknisk-administrative opgaver, så mange 
TAP’er kan ikke nå at løse deres arbejdsopgaver 
inden for den normerede arbejdstid. Der må 
sættes ind med personalepolitiske foranstalt-
ninger da ingen skal presses til at levere flere ti-
mer end de får betaling for. Det er også et kolle-
gialt problem nogle steder at folk presser hin-
anden til at arbejde mere og mere. Nogen bru-
ger deres arbejde som et adrenalinkick, og det 
er svært at forhindre.«       

Om Ralf Hemmingsen føler sig ramt, vides ik-
ke, men at interviewet er forbi, fremgår af at 
han allerede står med overfrakken på og har 
rakt hånden frem til afsked.

 »Tiden er desværre udløbet, og jeg må videre 
til næste møde,« siger han. 

clba@adm.ku.dk

�. Mangfoldighed og ligestilling

KU værdsætter forskelle og garanterer inden for rammerne af 

ansættelsesforholdet ligebehandling af alle medarbejdere. Uni-

versitetet arbejder målbevidst hen imod kønnenes faktiske lige-

stilling.

�. Konkurrencedygtige vilkår

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

og fastholde højt kvalificerede medarbejdere overalt på universi-

tetet.

�. Kontinuerlig faglig udvikling

KU giver medarbejderne mulighed for at udvide og forny deres 

kvalifikationer og medvirker bl.a. gennem årlige medarbejder-

udviklingssamtaler til, at den enkelte medarbejder kan få et 

godt arbejdsliv og et tilfredsstillende karriereforløb.

�. Målrettet internationalisering

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

ternationalt niveau. Universitetet tiltrækker internationale med-

arbejdere og udruster alle ansatte med globale kompetencer, 

herunder sproglige færdigheder.

10. Rettidig information

KU arbejder for åben og effektiv kommunikation på alle niveau-

er og holder sine medarbejdere fuldt informerede om deres ret-

tigheder og pligter samt om forhold og beslutninger, der vedrø-

rer deres ansættelse og arbejde.

» Jeg forstår formuleringen 
sådan at KU er indstillet på 
at give en konkurrence-
dygtig løn, og ingen skal 
føle sig forfordelt.«

GODT GRUNDLAG – Rektor 

Ralf Hemmingsen og HSU’s 

næstformand Poul Erik Krogs-

have står sammen om at for-

svare de nye grundprincipper.
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DISSENS

Af Sune Engel Rasmussen

Mens universitetsledelsen 
danner samlet trop i klima-
kampen og marcherer taktfast 
frem mod den store klimakon-
ference på KU i 2009, er der 
uorden blandt fodfolket i ge-
ledderne. Blandt de trodsige 
er lektor Bjarne Andresen der 
nægter at gøre honnør for uni-
versitetets engagement i den 
globale klimadagsorden, og 
som har bragt sig selv i stiv 
modvind ved at betvivle kli-
maforkæmpernes fokus på 
drivhusgasser. Faktisk hævder 
han at den globale opvarm-
ning slet ikke eksisterer.

»Videnskabeligt er det ikke 
muligt at konstruere noget 
man med rimelighed kan kal-
de en global gennemsnitstem-
peratur. Hverken termodyna-
misk eller statistisk er det mu-
ligt. Derfor kan man selvfølge-
lig heller ikke tale om global 
opvarmning«, siger han.

Bjarne Andresen er dr.
scient. i termodynamik og lek-
tor i fysik ved Niels Bohr Insti-
tuttet. Han understreger at 
han ikke er klimaforsker men 
termodynamiker, og at han 
udtaler sig om det videnskabe-
lige fundament for klima-
spørgsmålene. Hans kritik går 
da heller ikke på miljømæssige 
overvejelser, men er et angreb 
på selve præmissen for begre-
bet global temperatur. 

»Man har vedtaget en be-
stemt måde at udregne gen-
nemsnitlig global temperatur 
på, men man mangler en fun-
damental videnskabelig for-
klaring på hvorfor det lige er 
den metode man har valgt. 
Hvis man bruger andre mate-
matiske gennemsnitsmetoder 
på de samme rådata, giver det 
vidt forskellige resultater. I 
nogle tilfælde viser beregnin-
ger faktisk at det udregnede 
gennemsnit er faldende«, for-
klarer Bjarne Andresen. 

»Man har gjort sig en masse 
antagelser og har ikke lagt til-

strækkeligt arbejde i at retfær-
diggøre hvilken beregnings-
metode man bruger. Så når 
hele klimashowet er baseret 
på en alarmerende voksende 
globaltemperatur – et begreb 
der ikke er muligt - kan jeg ik-
ke se andet end at klimakam-
pen er en kolos på lerfødder. 
Læg dog mærke til at jeg ikke 
benægter at klimaet ikke æn-
drer sig. Ændringerne kan ba-
re ikke beskrives ved et enkelt 
tal, en ’global temperatur’, hel-
ler ikke som indikator for no-
get andet, for eksempel atmo-
sfærens energiindhold«.  

Klimaforandringer er  
naturlige
Men selv hvis man ikke kan tale 
om en global temperatur, æn-
drer det vel ikke på at sammen-
hængen mellem CO2-udslip og 
temperaturstigninger stadig er 
til stede? Har det overhovedet 
nogen relevans? 

»Det er rigtigt at målinger 
for eksempel på Grønlands 
indlandsis viser at der er en 
sammenhæng mellem CO2-
indholdet og temperaturen det 
pågældende sted, men det at 
der er en korrelation, er ikke 
det samme som at der er en år-
sagssammenhæng. Tempera-
turstigninger påvirker også 
CO2-indholdet i atmosfæren, 
og ofte stiger temperaturen 
først«, siger Bjarne Andresen 
og gør opmærksom på at kli-
maet altid har ændret sig. 
 »Vi har tidligere haft både 
istider og mellemistider, og 
der har været ændringer som 
datiden ville have kaldt kata-
strofale. Jorden mister arter 
hvert år, men der kommer og-
så nye til, og det er helt natur-
ligt. Mennesket er en del af 
dette system«, siger han.

Falder de klimaforandringer 
vi ser nu inden for grænserne af 
hvad der er naturligt? 

»Det er et meget vanskeligt 
spørgsmål. Først og fremmest 
fordi definitionen af hvad der 
er naturligt er ekstremt føl-
som. Vind og vejr udvikler sig 
tilfældigt, og så vi ved fra sta-

tistisk mekanik at det kræver 
meget lange måleserier at fast-
slå det ‘normale’ bare med mi-
nimal sikkerhed, selv for et sy-
stem der ikke er under foran-
dring. Med vores nuværende 
viden er det derfor overfor-
tolkning af data at tilkende en 
enkelt faktor, for eksempel ud-
ledningen af drivhusgasser, 
skylden for klimaforandringer-
ne«, forklarer han.

Bjarne Andresen afviste al-
lerede begrebet ’global op-
varmning’ sammen med to ca-
nadiske kolleger i en videnska-
belig artikel for et år siden, 
men reaktionerne fra offent-
ligheden kom først da han 
sammen med 99 andre forske-
re fra hele verden i december 
sendte et åbent brev til FN’s 
generalsekretær Ban Ki-Moon 
og opfordrede ham til at foku-
sere på andet end drivhusgas-
ser i klimakampen. Der er an-
det end CO2 som påvirker kli-
maet, og desuden er klimafor-
andringerne ikke det væsent-
ligste problem, det er snarere 
de sociale konsekvenser som 
klimaændringerne forårsager, 
lød brevet.

»Bangladesh vasker væk, og 
Sahara udtørrer, og det giver 
menneskelige katastrofer og 
farer for krige og politisk kaos. 
Men det er jo ikke et klimapro-
blem, det er et politisk pro-
blem«, siger Bjarne Andresen.
  »De enorme summer der 

bruges i forsøg på at bekæmpe 
klimaforandringer kunne med 
langt større nytte bruges på at 
hjælpe de samfund hvor æn-
dringerne sker. Godt nok har 
mennesket mange kræfter, 
men overfor naturen kommer 
vi til kort«, mener han.

Forskningsfriheden i fare
Siden han underskrev brevet 
til FN, har Bjarne Andresen be-
fundet sig i et veritabelt storm-
vejr. Hvis man benægter glo-
bal opvarmning, beder man 
nærmest om et drag over nak-
ken, men den 59-årige fysiker 
er alligevel overrasket over 
hvor megen polemik en enkelt 
artikel og en underskrift har 
affødt.

»Jeg har fået flere vrede bre-
ve, også fra folk der er højt på 
strå, om hvordan jeg kunne til-
lade mig at sige at der ikke 
fandtes noget som en global 
temperatur. Det synes jeg, er 
truende. En af de canadiske 
kolleger jeg skrev artiklen 
med, mistede pludselig alle si-
ne forskningsbevillinger. Det 
er grove løjer«, siger Bjarne 
Andresen frustreret. 

»En autoriseret mening er 
altid ødelæggende for naturvi-
denskaben. Den mest korrekte 
beskrivelse af naturen udvikles 
ved at afprøve forskellige må-
linger og tolkninger mod hin-
anden. Det skal der være plads 
til. Engang var det også en ka-

nonisk idé at Jorden er flad«, 
siger han.

Ifølge Bjarne Andresen er 
der klare incitamenter til at 
bevare den herskende klima-
konsensus. 

»Der er store forskningspen-
ge at hente, og der er politiske 
stemmer i at indtage en be-
stemt holdning til klimaet«, si-
ger han. 

»Jeg skal da ikke afvise at 
nogle er oprigtigt bekymrede, 
men det er mit indtryk at der 
er et betydeligt element af op-
portunisme«, bemærker Bjar-
ne Andresen og lader ane 
hvorfor han af og til render ind 
i nogle knubs. 

Ikke en ny Lomborg
Hvordan kan du være sikker på 
at initiativtagerne til FN-brevet 
ikke har haft en økonomisk 
dagsorden?

»Selvfølgelig kan der være 
økonomiske motiver. Det er ik-
ke tilfældigt at store oliesel-
skaber støtter op om kampag-
ner mod klimaforkæmperne. 
Men jeg læste teksten, og det 
var den jeg tog stilling til. Jeg 
er først og fremmest imod 
autoriserede meninger og at 
forskningsfriheden indskræn-
kes. Desuden ville jeg gerne 

være med til gøre opmærksom 
på at der findes andre vigtige 
emner end CO2«, siger Bjarne 
Andresen som har måttet se 
sig selv skåret over én kam 
sammen med andre såkaldte 
’klimaskeptikere’.

»Jeg blev noget overrasket 
over at se mig selv beskrevet 
som den nye Bjørn Lomborg«, 
smiler han. »Politisk står vi ik-
ke for det samme, Lomborg er 
ikke naturvidenskabsmand, og 
jeg er ikke debattør. Det er 
journalister som dig selv der 
retter henvendelse til mig og 
ikke omvendt, men jeg fortæl-
ler da gerne om de grundvi-
denskabelige principper«, si-
ger han.

Er konsekvensen så at vi kan 
afblæse klimakampen og 
glemme alt om at begrænse 
vores forurening? 

 »Udledning af en naturlig 
gas som CO2 som findes i enor-
me mængder i atmosfæren og i 
havet, vil jeg ikke kalde forure-
ning. Det er helt rimeligt at vi 
skal lade være med at frådse 
og svine, men det anser jeg for 
at være almindelig anstændig 
opførsel og ikke et klima-
spørgsmål«, fastslår Bjarne 
Andresen. 

ser@adm.ku.dk

KU har fået sin egen klimaprovo-
katør som har skabt furore ved at 
benægte eksistensen af global  
opvarmning. Selv er lektor bjarne 
Andresen overrasket over postyret 
og de øretæver han må indkassere 
for at gå imod den herskende 
konsensus

Klimakamp  
på tynd is

PROVO? – Det er umuligt at udregne en global 

gennemsnitstemperatur, og derfor er det noget 

vrøvl at tale om global opvarmning, mener lektor 

Bjarne Andresen fra Niels Bohr Instituttet.  
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STUD.RAP.

Af Sune Engel Rasmussen

Dansk rapmusik kan handle 
om mere end druk, vold og 
kællinger. Det vil 24-årige An-
dreas Seebach alias AndyOp 
bevise med sin debutplade 
Nærmest Perfekt der leverer en 
ordentlig røffel til den danske 
hiphopkultur, og den selvfor-
herligende, sexistiske stodder-
jargon han mener præger 
dansk rap. 

Når han ikke kaster hånd-
tegn for en mere sober og posi-
tiv tone, slår AndyOp sine 
hængerøvsfolder på Det Sam-
fundsvidenskabelige Fakultet 
på Københavns Universitet 
hvor han forsøger at få en spi-
rende musikkarriere til at 
hænge sammen med et studie 
på Statskundskab. 

Det er sjældent at ord som 
graffitimur og konjunktur ri-
mer så godt som hos AndyOp, 
men han formår at forene et 
forsvar for hiphopkulturen 
med samfundsmæssig indsigt 
og noget så håbløst gammel-
dags som politiske paroler. 
Men hvis universitetsstudierne 
afspejles i teksterne, er det i 
emnevalget snarere end i in-
tellektuelt snobberi. 

»Jeg har altid været optaget 
af samfundsforhold og ulig-

hedsproblemer, og statskund-
skab har givet mig en stor ind-
sigt i hvordan vores samfund 
er opbygget og fungerer«, si-
ger AndyOp. »Men det er jo ik-
ke sådan at jeg sætter mig og 
skriver en masse tekster om 
Foucault«, griner han.    

Kulturchok på universite-
tet
AndyOp er født og opvokset i 
det socialt belastede kvarter 
Frydenlund i Århus Vest. Se-
nere flyttede han til Køben-
havn, og han har boet på Ama-
ger de sidste seks år. Han me-
ner opvæksten i en dansk 
ghetto har givet ham en fordel 
i forhold til mange af sine 
medstuderende. 

»Der er længere til universi-
tetet fra Frydelund end der er 
fra Nordsjælland. Jeg har set 
et Danmark som jeg tror de 
færreste på universitetet ken-
der til«, siger han. 

»Statskundskab kan af og til 
blive lidt for højtravende og 
lidt for teoretiserende for teo-
riens egen skyld. Det bliver 
nogle gange lidt samfunds-
fjernt«, siger AndyOp og tilfø-
jer at det var lidt af et kul-
turchok at starte på universite-
tet. 

»Det er i høj grad de riges 
børn der læser Statskundskab, 
og det har været med til at åb-

ne mine øjne endnu mere for 
den sociale ulighed i Dan-
mark«, fortæller han. 

Det kan være svært at finde 
tid til at dyrke begge sider af 
dobbeltidentiteten som sam-
fundskritisk bogorm og rim-
smed på gadeplan, og AndyOp 
er ikke i tvivl om sine priorite-
ter. 

»Musikken er nummer ét«, 
fastslår han. Men dermed ikke 
være sagt at universitetsstudi-
erne er overflødige. 

»Jeg tog et års orlov hvor jeg 
helligede mig musikken og 
havde et ufaglært arbejde ved 
siden af, men det blev for in-
tetsigende, så jeg vendte tilba-
ge til universitetet«, fortæller 
han. 

Teksternes budskab
Raptekster er ofte karakterise-
ret af en meget fortællende 
stil, og dansk rap er fuld af hi-
storier i mere eller mindre læ-
rerige afskygninger. Med et 
dyk ned i de raptekster som 
har præget de danske hitlister 
det seneste halve årti, kan den 
årvågne læser tilegne sig et 
par hurtige lektier. For eksem-
pel at »Absint gør blind«, at 
man »ikke skal snakke pænt til 
søde piger, for de har alligevel 
ikke brikker nok til at fatte 
hvad man siger«, og sluttelig 
at der er »fucking ild i pisset 

indtil dommedag« i dobbelt A. 
I Aalborg af alle steder.

Det er denne tradition An-
dyOp vender sig mod, og han 
er bevidst om de budskaber 
hans tekster kommunikerer.  

»I hiphop har men et enormt 
potentiale til at bidrage med 
noget konstruktivt i sine tek-
ster. Jeg vil gerne sætte nogle 
emner på dagsordenen og pu-
ste til debatten«, forklarer han 
og uddyber. »Andreas Seebach 
kan skrive et læserbrev, mens 
AndyOp kan skrive en raptekst 
med de samme budskaber som 
brager ud til den brede befolk-
ning. Jeg har en masse menne-
skers opmærksomhed – og det 
vil jeg udnytte«, siger han. 

Erfaring skaber studeren-
de
Og historiefortællingen har 
AndyOp dyrket i foredrags-
rækken The Message som han 
har rejst rundt i landet med 
det seneste år. Foredragene 
som han har holdt på omtrent 
40 folkeskoler landet over 
med økonomisk støtte fra 
Dansk Ungdoms Fællesråd 
(DUF), handler om hans op-
vækst i Århus Vest og tager af-
sæt i musikken. Blandt andet i 
nummeret Lossepladsen der 
handler om Frydenlund og in-
deholder linjer som »Det’ skyg-
gesiden af det delte Danmark/ 

Det’ ikke sted man flytter hen 
/ det’ et sted man bliver an-
bragt.« 

»Jeg blander undervisning 
og musik hvor jeg rapper nog-
le af mine numre live for ele-
verne. På den måde kommer 
undervisningen til at handle 
om for eksempel ghettodan-
nelser i Danmark, terrorisme 
og krig,« forklarer AndyOp 
som gennem foredragene har 
fået smag for at undervise og 
desuden planlægger at udgive 
foredragsrækken på bogform 
med tilhørende undervisnings-
materiale. 

Rapperen har haft travlt det 
sidste år og planlægger først at 
færdiggøre sin bachelor til 
sommeren 2009. Til den tid vil 
han være to år forsinket ud-
over det år han tog orlov. Han 
mener dog ikke at han har 
spildt tiden. 

»Jeg mener helt sikkert at 
man bliver bedre til at studere 
af at komme lidt ud i verden, 
for eksempel for at undervise«, 
siger han.

Homeboy med Villy
AndyOp finder det ikke nød-
vendigt at nævne navne på an-
dre rappere når han harcelerer 
over kammertonen i dansk 
hiphop. 

»Jeg har ikke noget person-
ligt imod nogen i dansk hip-

hop, jeg har bare en anden til-
gang til musikken end mange 
af dem der tegner billedet af 
kulturen udadtil«, forklarer 
han. 

AndyOp afviser dog at rap-
pere med noget på hjerte er en 
døende race i Danmark. 

»Der er masser af rappere 
der gør og har gjort det samme 
som jeg gør. Men intelligent 
hiphop er tit ret utilgængeligt 
og indforstået. Det er lykkedes 
mig at eksponere mig selv 
bredt, og mange medier har 
vist sig at være glade for det 
jeg laver«, siger AndyOp som 
også har fået en masse positiv 
respons i selve hiphop-miljøet.

Blandt lægmænd og menige 
musiklyttere uden for hiphop-
miljøet er AndyOp nok bedst 
kendt for sit makkerskab med 
SF’s formand Villy Søvndal på 
nummeret To mod Fogh som 
blev kåret til valgkampens 
bedste slagsang ved P3’s Valg 
Grand Prix. Men rapperens ka-
lender er fuldt booket i lang 
tid frem, og AndyOp er allere-
de begyndt at bryde sin vej op 
fra undergrunden.

”Nærmest Perfekt” udkom i  
januar på Artiscope Music.

ser@adm.ku.dk

Hiphop- 
kulturkamp  
fra universitetet
Med den ene fod på scenen og den anden under 
skolebænken på uni er rapperen Andyop blevet  
ny bannerfører for hiphop med holdninger, social 
bevidsthed og ordentlige manerer

» Her er de fleste misfornøjede / Her er der ingen gnist i øjet og  

der står ”Fattigdas” på tøjet / Her er der folk der samler flasker i  

buskadset / og det’ her 2.g’erne ikke går i gymnasiet«  
                                                                                                                                                                                               (”Lossepladsen”)

» Den enes død er den andens wienerbrød / og hele Nordsjælland  

spiser svinekød / Så hvis du er utilfreds med din starthjælp / kan du 

flygte tilbage til libanon og købe dig et smart telt!« 
(”De Gudsforladte”)

HIPHOP – Andreas Seebach alias AndyOp for-

ener et forsvar for hiphopkulturen med socialt og 

samfundsmæssigt engagement. Til daglig læser 

han statskundskab på KU.
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Debat Dialog

Til MUS med Ministeren

ÅBENT BREV TIL HELGE SANDER – Jeg har for ny-
lig været til MedarbejderUdviklingsSamtale (MUS) med 
min faggruppeleder. Det vigtigste emne var at jeg ikke 
kan udføre min forskning som lektor her på Universite-
tet: jeg ikke har nogen penge at forske for. Og jeg har ik-
ke haft det i de tre år jeg har været ansat. Min faggrup-
peleder kan dog ikke hjælpe mig da han og instituttet 
ikke råder over forskningsmidler. Derfor skriver jeg til 
dig, Helge Sander, da du er min øverste arbejdsgiver, og 
den eneste som virkelig kan forbedre mine forhold. 

Jeg søger hvert år midler fra forskningsrådene og pri-
vate fonde, men har fået afslag på afslag selvom projek-
terne bliver vurderet støtteværdige. Universitetet kan 
ikke støtte mig da vores basisbevillinger fra staten ikke 
rækker til forskning. Og uden forskningsmidler er det 
begrænset hvilke metoder og materialer jeg kan anven-
de i min forskning, og den kan selvsagt hverken komme 
i verdensklasse, blive banebrydende eller omfangsrig.

Bange for at brænde ud
Den tid jeg bruger på at skrive ansøgninger, går fra den 
tid som jeg ellers kunne bruge på at udvikle projekter og 
publicere. Og uden forskningsbevillinger kan jeg ikke 
opbygge en effektiv forskningsgruppe med specialestu-
derende, ph.d.er og postdoc’er som kunne bidrage til 
det antal publikationer jeg får udgivet. Og med et be-
grænset antal publikationer står jeg endnu dårligere i 
konkurrencen. 

Jeg er derfor alvorligt bange for at havne i en selvfor-
stærkende nedadgående spiral som leder mig ud på 
forskningens grøftekant med en stribe usammenhæn-
gende og umoderne projekter og artikler foran mig. 
Derudover er jeg selvfølgelig bange for at min energi og 
lyst brænder ud efterhånden som jeg ikke når nogen 
vegne med mine ideer og projekter. 

Bedre arbejdsforhold, tak
Hvis jeg skal kunne udfylde min stilling som forsker, er 
det derfor nødvendigt at jeg får bedre arbejdsforhold. 
Den simpleste og billigste måde at gøre det på, er ved at 
garantere et minimumsbeløb at forske for hvert år, af-

hængigt af hvilke forskningsmetoder jeg benytter. I mit 
tilfælde ville det kunne holde min forskning og min 
energi oppe og give mig mulighed for at udvikle nye 
(banebrydende) projekter og konkurrere mere ligeligt 
om forskningsmidlerne. Og så ville det da være helt i or-
den hvis jeg skulle ansøge om ekstra midler til større 
avancerede projekter. 

Jeg ved at det er imod din ideologi, Sander, at give 
penge uden forudgående konkurrence. Men jeg kan be-
rolige dig. Som andre forskere har jeg været gennem et 
utal af udvalgsrunder, ellers havde jeg aldrig fået mit 
job. Og efterhånden er jeg vel kvalificeret nok til at man 
kan stole på mig? Faren for at jeg bliver inaktiv og selv-
fed af tildelte forskningsmidler er lille, og meget, meget 
mindre end faren for at jeg brænder ud og bliver desillu-
sioneret af det nuværende system. Og så har du jo fået 
ændret universitetsloven så vores ledere er ansat til at 
tage hånd om det hvis vi ikke yder som forventet. 

Mere forskning for pengene
Nu er jeg jo ikke den første som opfordrer til at ændre 
på den måde forskningen bliver finansieret i Danmark 
på; andre med meget større videnskabelig pondus har 
sagt tilsvarende. Undersøgelser har vist at den nuvæ-
rende form for konkurrence er ekstrem dyr, og at vi som 
land kunne få mere forskning for skatteborgernes penge 
ved at skære ned på konkurrencen. 

Alligevel virker det ikke som om du lytter, og det er 
frustrerende. I stedet for at give mig og mine kolleger 
gode forhold, skal vi skrive stribevis af forgæves ansøg-
ninger som skal håndteres af et utal af administratorer i 
Videnskabsministeriet, og som skal vurderes af et antal 
højtansete forskere som dermed heller ikke får forsket i 
den tid det tager. Og alle led i den kæde skal lønnes 
med midler som ellers kunne gavne min og andres 
forskning.

Heldigvis for mig, men uheldigvis for dansk forsk-
ning, er jeg ikke alene om min frustration. Faktisk er 
den udbredt. Så jeg håber at du som min øverste leder 
vil ændre og forbedre mine ansættelsesvilkår – må jeg 
skrive det på Aftaleskemaet?

Systembiologi  
på KU
FORSLAG TIL NY UDDANNELSE – KU er 
så stort et universitet at det ligesom alle andre 
store universiteter verden over må have et ud-
dannelsestilbud i såkaldt systembiologi.  
    Det tidligere satsningsområde Biocampus 
fremlagde i foråret 2007 et fuldt udarbejdet 
forslag til både en bachelor og en kandidatud-
dannelse i Systembiologi. Forslaget havde un-
dertitlen, ’Kvantitativ biologi og medicin’ som 
antydede at flere fakulteter naturligt kunne bi-
drage til uddannelsen.  
    Desværre nød forslaget ikke fremme i syste-
met. Men da der fortsat er et åbenbart behov 
for dette uddannelsesinitiativ, tillader vi os at 
gøre opmærksom på det igen i det håb at nogle 
’beslutningstagere’ et passende sted i systemet 
får øje på mulighederne.

Det ny felt 
På baggrund af fremkomsten af de nye biologi-
ske screeningsteknikker (især omics-teknikker-
ne) er biologien ved at udvikle sig til ’Big 
Science’ på samme måde som fysikken gjorde 
det for mange år siden. Dette kræver ud over de 
mere traditionelle fageksperter en ny generati-
on af forskere der er i stand til at arbejde på 
tværs af disciplinerne og i dette arbejde føle sig 
fortrolig med både eksperimentel biologi, mole-
kylærbiologi og matematik. Internationalt har 
dette nye felt fået betegnelsen ’Systems biology’.

Biologisk og især molekylærbiologisk viden-
skab har traditionelt været reduktionistisk og i 
meget stor udstrækning deskriptiv. Nogle af de 
næste store landvindinger inden for biologi og 
medicin vil inkludere en mere kvantitativ ek-
sakt beskrivelse og forståelse af integrerede 
biologiske processer. Det indebærer en mere 
holistisk angrebsvinkel hvor matematisk mo-
dellering af involverede kinetiske processer vil 
være i fokus. Denne udvikling accelereres yder-
ligere af brugen af nye teknikker (transcripto-
mics, proteomics, metabolomics etc.) som mu-
liggør en analyse af cellens eller organismens 
samlede tilstand i relativt simple eksperimen-
ter. Disse nye teknikker bibringer også uover-
skuelige datamængder som må håndteres ved 
hjælp af bioinformatik. 

Nye udfordringer
De nye udfordringer består således i at samord-
ne alle disse informationer i både statiske, må-
ske især dynamiske modeller af cellens og orga-
nismens livsprocesser. Det stiller store udfor-
dringer til fremtidens kandidater idet de skal 
kunne operere i grænseområdet mellem de bio-
logisk-medicinske og de matematisk-fysiske 
fagområder. Ingen eksisterende uddannelser 
giver disse kompetencer, og det er ikke nok 
med lappeløsninger på eksisterende uddannel-
ser.

Uddannelsen kan etableres som en traditio-
nel bachelor og kandidatuddannelse, med mu-
lighed for et efterfølgende ph.d.-forløb 
(3+2+3 år) som i en vis udstrækning trækker 
på kursusmoduler fra både det naturviden-
skabelige og det sundhedsvidenskabelige fakul-
tet, hvor både LIFE og FARMA vil være naturli-
ge partnere. Alternativt kan kandidatuddannel-
sen kombineres med et ph.d. forløb (3+5).

Axel Hunding, lektor, Kemisk Institut, NAT
Bjørn Quistorff, professor, Biomedicinsk Institut, 
SUND

Ikke mit bord
HELGE SANDERS SVAR – Kære Thure Hauser. Tak 
for dit åbne brev hvori du beskriver din frustration over 
din situation som forsker.  

Regeringen investerer disse år massivt i forskning. 
Det er derfor relevant at skabe debat om hvordan vi sik-
rer høj kvalitet og får de bedste resultater ud af investe-
ringerne. Det er regeringens holdning at en stigende an-
del af forskningsmidlerne skal uddeles i konkurrence 
for at sikre at de når frem til de bedste forskningsprojek-
ter. Det nuværende rådssystem til fordeling af forsk-
ningsmidler varetager efter min overbevisning denne 
opgave tilfredsstillende. 

Men kvaliteten af dansk forskning forbedres selvføl-
gelig ikke alene ved forskningsmidler udsat i konkur-
rence. Forskerne på universiteterne har brug for den 
fornødne arbejdsro, den forskningsbaserede undervis-
ning skal understøttes, og universiteterne skal kunne 
planlægge og tænke langsigtet. 

Derfor har regeringen, siden den tiltrådte, øget forsk-
ningsbevillingen til universiteterne fra cirka 3,9 milliar-
der kroner i 2002 til cirka 5,1 milliarder kroner i 2008. 

Universiteterne disponerer selv over forskningsbevil-
lingen så de har muligheden for at sikre de bedst mulige 
rammer for deres medarbejdere og deres forskning. Det 
ville ikke være en god løsning at jeg som minister blan-
der mig i universiteternes interne prioriteringer, herun-
der prioriteringen mellem at anvende midlerne til fast-
ansatte forskere eller til andre forskningsomkostninger. 

Jeg har fuld tillid til at ledelserne på landets universi-
teter løfter denne opgave professionelt og dermed er 
med til at sikre at dansk forskning fortsat er i internatio-
nal topklasse. 

Helge Sander,  videnskabsminister, (V). 

»  I stedet for at give mig og mine kolleger gode forhold, skal vi skrive stribevis  

af forgæves ansøgninger som skal håndteres af et utal af administratorer i  

Videnskabsministeriet, og som skal vurderes af et antal højt ansete forskere  

som dermed heller ikke får forsket i den tid det tager.«
 

Debat

Thure Hauser, 

lektor,  

Økologisk  

Institut, KU
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Kludder i  
kalender
ÅBENT HUS – Københavns Universitet rekla-
merer på plakater og på hjemmesiden med sne-
dige indbydelser til Åbent Hus: tidspunktet for 
Åbent Hus kan man regne sig frem til hvis man 
løser en formel, kender atomtallet for fluor, 
kender en kos drægtighedsperiode etcetera. Og 
så er der denne plakat som jeg så på Århus ba-
negård:

PRÆCIS 700 ÅR EFTER AT EDWARD II KRO-
NEDES TIL KONGE AF ENGLAND, INVITERER 
VI TIL ÅBENT HUS

Den invitation skal man ikke tage for gode va-
rer - når man møder op til åbent hus præcis på 
700-årsdagen, er hele arrangementet forbi og 
standene for længst pakket ned.

KU holder Åbent Hus fra den 25. februar 
2008, og Edward II blev kronet 25. februar 
1307. Det lyder ligetil, men, men: i mellemti-
den har der været en kalenderreform hvor man 
sprang ti dage over ved overgangen fra den juli-
anske til den gregorianske kalender (man gik 
direkte fra 4.10.1582 til den 15.10.1582). 

Fra 25.2.1308 (juliansk kalender) til 
25.2.2008 (gregoriansk kalender) er der 700 år 
minus ti dage. Altså må 700-årsdagen for den 
25. februar 1308 falde i marts 2008 (ligesom 
årsdagen for den russiske februarrevolution fal-
der i marts).

Eller sagt på en anden måde: den 25. februar 
er det præcis 699 år, 11 måneder og 19 dage si-
den Edward II blev kronet. Det er naturligvis 
også en slags grund til at fejre. Men det bliver 
nok en lidt for lang tekst til en plakat.

PS: Som stenbrobarn med klassisk-sproglig stu-
dentereksamen har jeg ikke mange chancer for 
at bedømme om de øvrige regnestykker med 
atomtal, køers drægtighed og så videre er rigti-
ge; men måske skulle man også checke dem ef-
ter, sådan bare for en sikkerheds skyld.

Tønnes Bekker-Nielsen, lektor, dr.phil., studiek-
oordinator, Syddansk Universitet

grundprincipper
PERSONALEPOLITIK – Dekan Steffen Kjeld-
gaard-Pedersen (TEO) præsenterer i sit forsvar 
for den famøse folder om KU’s grundprincipper 
for personalepolitik en højst besynderlig neo-
orwellsk forståelse af hvad et princip er for no-
get. Han forventer at vi straks skal forstå at når 
noget er KU’s princip, så betegner det netop per 
definition noget som KU ikke lever op til. 

»Når vi kalder det principper, synes jeg ikke 
det kan være vanskeligt at forstå at det ikke er 
en beskrivelse af virkeligheden, men af hvordan 
vi gerne ser tingene bliver i fremtiden,« udtaler 
han i Universitetsavisen den 15. februar. 

Måske er det mig der er galt afmarcheret, 
men jeg leder alligevel stadig forgæves efter et 

godt eksempel på hvor et princip netop beteg-
ner noget man kun har når man ikke lever op til 
det endnu. 

Når formuleringerne med småt så oven i kø-
bet står i nutid – fx at »KU er en bæredygtig og 
sund arbejdsplads med et arbejdsmiljø som un-
derstøtter den enkelte medarbejder og skaber 
arbejdsglæde« – og overskriften for det hele er 
»Grundprincipper for personalepolitik 2008-
2012«, og når vi dog nu skriver 2008, så falder 
det mig faktisk vanskeligt at forstå at det skal 
forstås som fremtidsvisioner, og ikke blot en 
pinligt fordrejet virkelighedsfremstilling. 

Men ok, det er det så. Hvad der så giver an-
ledning til et tillægsspørgsmål: Er implikatio-
nen af Steffen Kjeldgaard-Pedersens ’princip’-
begreb den at vi må regne med at de formulere-
de principper per definition netop ikke bliver 
efterlevet inden for den tidsramme der nævnes 
i overskriften?

Jens Hesselager, lektor, hesselag@hum.ku.dk

SVAR – Jo, det er alt sammen meget sjovt og 
en storm i et glas vand. Ifølge Den Danske Ord-
bog er et princip en »grundlæggende regel eller 
norm som nogen bevidst følger mht. holdning 
el. adfærd i konkrete sammenhænge.« Et 
grundprincip er, siger ordbogen, et »princip der 
danner grundlag for videre stillingtagen og 
handling.« Så hvad er problemet?

Steffen Kjeldgaard-Pedersen, dekan, Teologi.

Synspunkt branding

BRANDING – Når man, som studerende oftest gør, færdes en del med offentlig 
transport, ser man på stationernes reklamesøjler for tiden en masse plakater der 
annoncerer for Københavns Universitets Åbent Hus- arrangement. 

Det er udmærket at gøre så mange potentielle studerende som muligt opmærk-
somme på et sådant introduktionsarrangement. Det ligger helt i forlængelse af 
tanker om et åbent og inkluderende universitet at gøre opmærksom på sig selv og 
sine arrangementer. Det er netop disse idealer om åbenhed og inklusion samt 
selvstændighed og et højt fagligt niveau som jeg synes et universitet som KU skal 
hylde. 

Derfor bliver jeg indigneret når jeg ser dette reklamefremstød. Den første årsag 
hertil er plakaternes elitære tilsnit: »Præcis 700 år efter Edward d. II kronedes 
som konge af England inviterer vi til Åbent Hus« eller »Vi holder åbent hus fra 
unix time 1203940800« lyder invitationen på et par af plakaterne. Selv efter knap 
tre år på universitetet kan jeg ikke umiddelbart dechifrere invitationen hvilket jeg 
næppe er den eneste der ikke kan. 

Kommunikationsmæssigt fejler reklamen således med et brag – med mindre 
man forventer at modtageren skal ile hjem og surfe ind på ku.dk af ren nysgerrig-
hed over at lære unix time fordi man er blevet eksponeret for det i den overvæl-
dende kommunikationsstøj der er af reklamer i Danmark år 2008. Det bliver til et 
00 fra den kommunikationskyndige.

Elitær attitude
Mit andet kritikpunkt går på det elitære i reklamen. Det virker ikke voldsomt in-
kluderende at invitere kommende studerende til åbent hus på en dato de ikke 
kan afkode. Budskabet fremstår således at folk der ikke forstår invitationen, er 
’dumme’, måske for dumme til universitetet. 

En mere optimistisk tolkning kunne lægge op til at man kan lære denne parat-
viden på universitetet. Det er dog stadig meget lidt inkluderende at tale til de i 

forvejen overdrevet akademisk orienterede der kan tænde på det, ligesom det 
skyder helt ved siden af et moderne dannelsesideal der bør fordre forståelse og 
procesorientering frem for fakta og paratviden. Derfor bliver det også til 00 fra 
uddannelsessociologen.

Ideologisk korstog
Det sidste og hårdeste kritikpunkt handler om de bredere samfundsmæssige 
aspekter af reklamen. 

Det virker fuldstændig bagvendt på en studerende som jeg selv der ofte har op-
levet at sidde som sild i en tønde i et undervisningslokale, og som kan se hvordan 
der spares på undervisningstimer rundt om på universitetet, at KU poster millio-
ner i et reklamefremstød. KU burde i stedet investere sine alt for få ressourcer på 
kvaliteten i uddannelsen og dermed tiltrække studerende ved eksemplets kraft. 

At KU har fundet det attraktivt at føre en sådan reklamekampagne skyldes et 
ideologisk korstog der har til formål at få universitetet til at fungere på markeds-
vilkår. Gennem taxameterbevillinger per færdiguddannet kandidat introduceres 
et ’profitmotiv’ for universitetet der betyder at det gælder om at få så mange som 
muligt gennem samlebåndet hurtigst muligt. 

Det er ikke et værdigt grundlag for et universitet der skal få de studerendes po-
tentiale til at blomstre og åbne deres fremtidige udfoldelsesmuligheder. Denne 
markedsgørelse af universitetet med dens eksterne bestyrelser, taxametertilskud, 
aktivitetskrav og lurende brugerbetaling underminerer idealerne om et selvstæn-
digt, åbent, inkluderende og kritisk dannende universitet. 

Altså et rungende 03 fra politologen og dermed en samlet karakter langt under 
det acceptable på den nye homogeniserede skala: Det er en ommer, KU! 

Peter Westermann, statskundskabsstuderende, 
peterwestermann@gmail.com

Peter Westermann,  

statskundskabsstuderende

Dårlig reklame for universitetet

Deltag i debatten
Skriv kort og præcist og oplys altid navn, adresse 

og stilling. Et læserbrev bør være på højst 2.000 

enheder med mellemrum eller 300 ord. Et syns-

punkt må ikke overskride 4.000 enheder med 

mellemrum eller 600 ord. Redaktionen forbehol-

der sig ret til at redigere og forkorte indsendte 

læserbreve.

Debatindlæg indsendes på e-post til uni-avis@

adm.ku.dk. 

Deadline: Se kolofonen på bagsiden af sektion 2.

Så synd
FIOLBIBLIOTEKET – Så synd at vi snart ikke 
længere vil kunne se indenfor i KU`s smukke 
biblioteksbygning i Fiolstræde. Er der mulighed 
for at man kunne overveje et mere alment of-
fentligt brug af en del af lokalerne når det (for-
håbentlig efter fredning) skal bruges til specia-
leskrivning. Fx kunstudstillinger, bogcafè eller 
andet?

Hanne Wilian, pens.præst/psykolog;  
hannewilian@gmail.com

» Det virker ikke voldsomt inkluderende at invitere  

kommende studerende til åbent hus på en dato de ikke 

kan afkode. budskabet fremstår således at folk der  

ikke forstår invitationen, er ’dumme’, måske for dumme 

til universitetet«
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Universitetsavisen har udnævnt et hold af højtkvalificerede 

opponenter til at se skævt på tvivlsomme udspil hvad enten 

de kommer fra politikere og ministre, rektorer og bestyrelse, 

dekaner og direktører eller kolleger og studenter. 

Denne gang udgøres opponenterne af 

Tom Fenchel, professor i marinbiologi 

Heine Andersen, professor i sociologi

opponenterne

Grundprincipper for  
personalepolitik

JUNKMAIL – Vi har alle sammen fået tilsendt et be-
mærkelsesværdigt dokument med posten for en må-
neds tid siden. I de fleste tilfælde er det nok hurtigt 
endt i skraldepanden sammen med ugens tilbud fra 
den lokale Superbrugs om ribbenstege i firfarvetryk – 
junk mail er jo ikke udelukkende et fænomen i hyper-
space. 

De få, isolerede og utilpassede kværulanter på uni-
versiteterne – som videnskabsministeren dog nølen-
de erkender findes – kunne jo få den idé at det har 
kostet en mindre formue i porto at rundsende en del 
banaliteter, som eksempelvis pkt.3: »Balance mellem 
arbejde og fritid«. 

Det kan næppe komme som en åbenbaring for ret 
mange at universitetets ledelse er bekendt med eksi-
stensen af ferieloven. Man kunne jo også få den per-
verse tanke at kun et firma i frit fald kunne drømme 
om at sende sådan noget ud til sine medarbejdere – 
det ville nærmest have den signalvirkning at det gæl-
der om at sælge aktierne i en fart – eller for lønmod-
tagernes vedkommende at det nok er klogt at søge et 
nyt job.

Men – honi soit qui mal y pense. Betænk hvor flinkt 
det er at støtte vores skrantende postvæsen – kun 
burde KU have ventet med at udsende guldkornene 
til 2009 hvor portoen nok stiger med yderligere en 
faktor på tre – det havde været endnu mere storslået. 

Og hvor er det en varm følelse at vores kompetente 

og visionære ledelse (når de nu selv skal sige det) gi-
ver de ansatte ret til fri om søndagen og forsknings-
frihed – hvis de altså selv kan skaffe pengene til et re-
alisere friheden og så, selvfølgelig, får lov af dekaner-
ne. 

Betryggende, når universitetet i stigende grad an-
sætter akademikere i moden alder på gentagne tids-
mæssigt begrænsede kontrakter under betegnelsen 
postdoc’er, er det også at der tales om sikkerhed i an-
sættelsen. Vi er rørt til tårer og erkender at vi lever i 
den bedste af alle verdener.

Deres opponent har med en vis ambivalens obser-
veret at en gruppe ph.d.-studerende fra CSS’s under-
grund allerede har givet en klar analyse af dokumen-
tet (Universitetsavisen 2, 2008). Det er lidt irriteren-
de for en rutineret opponent at se at nogen er gået os 
i bedene og endda er kommet først – specielt når det 
var gjort ganske talentfuldt – men så igen er vi glade 
for at det ikke kun er os gamlinge der har sans for 
verdens absurditeter.

Vi har kun et forslag om at tilføje yderligere et par 
lysende grundprincipper til listen: »11. Ledelsen er 
god ved dyr«, og »12. Ledelsen er imod global op-
varmning«.

Tom Fenchel

Politiserede evalueringer på vej?

FORSKNING – Fra efteråret 2008 vil Forsknings- og 
Innovationsstyrelsen (FI) iværksætte systematiske 
evalueringer af forskningen i Danmark. Evalueringer 
skal organiseres af en Analyse- og Evalueringsenhed 
under FI som foreløbig består af en halv snes admini-
strative medarbejdere med Anette Dørge Jessen som 
leder. Enheden står også for arbejdet med den biblio-
metriske ’kvalitetsindikator’ (Helge Sanders beteg-
nelse), og skal endvidere udvikle statistiske målein-
strumenter til overvågning af forskningsindsats. Det 
hele indgår i regeringens globaliseringsstrategi og 
har følgende målsætninger: 1) mere konkurrence om 
forskningsmidlerne, 2) den strategiske forskning skal 
styrkes og prioriteres på et bedre grundlag, og 3) sy-
stematisk måling og evaluering skal sikre fokus på 
kvaliteten

Planlægningen i den nyetablerede enhed er i gang, 
og man har foreløbig fået øje på en række udfordrin-
ger. De første er: »Hvordan sikres uafhængighed i 
evalueringerne?« og »Hvad forstås ved kvalitet, og 
hvordan måles den?«

Dette er skarpsindige iagttagelser og udfordringer 
der må virke skræmmende. At lægge evalueringer af 
forskningskvalitet direkte ind under en enhed i stats-
forvaltningens politiske hierarki svarer jo fx til at 
overlade til justitsministeriet at evaluere kvaliteten af 
domstolsafgørelser. Så langt er det nu kommet i cen-
tralisme og politisering af forskningen. Det er DDR-
modellen og ikke den fri konkurrence som new 
speak-retorikken hylder.

Der er afsat tre-fire måneder til »dialog« om udvik-
ling af evalueringsmodellen for åbent at møde udfor-
dringerne. 

Her er en idé. Det nærliggende svar på udfordrin-
gerne er en organisatorisk model hvor ledelsen ligger 
i organer – bestyrelse, råd, repræsentantskab – uden 
for det ministerielle, politiske hierarki. Hos personer 
med kvalifikationer som forskere, bedømmere og 
som kompetente brugere af forskning.

Heine Andersen

DET DANSKE  
REGIONALTOG  

TØFFELINE KØRTE
FORBI HEDEHUSENE 
SAMME DATO, SOM 

VI STARTER EN UGES 
ÅBENT HUS

KØBENHAVNS UNIVERSITET
HULIHOVEDET.KU.DK

GRATIS BRANDING – KU bliver 

dog ved med at give inspiration – se-

nest med helsides annoncer i de store 

dagblade for at tiltrække unge stu-

denter til Åbent Hus-arrangementet. 

Opponenterne giver gerne en hånd 

med og bringer vedstående annonce 

helt gratis for ikke at overbelaste an-

noncebudgettet yderligere.

Tom Fenchel
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» Der er ingen dækning for professor Algreen-Ussings bemærkning om at  

bygningens afsnit mod Frue Plads angiveligt skal ombygges til administrative 

funktioner, ej heller i øvrigt for den på Facebook offentliggjorte påstand om  

at det gamle bibliotek vil blive lavet om til kontorbygning.«

Synspunkt Fiolbibliotek

I sidste nummer af Universitetsavisen (nr. 2/08), og i artikler i Arkitekten (nr. 
13/07 og nr. 1/08) har professor Gregers Algreen-Ussing kritiseret den del af Kø-
benhavns Universitets campusplan som handler om at flytte universitetsbiblio-
teksfunktionen for de samfundsvidenskabelige og juridiske fag derhen hvor de 
pågældende fag i øvrigt er placeret eller skal placeres, og om hvad der derefter 
skal ske med biblioteksbygningen i Fiolstræde. Professor Algreen-Ussings kritik 
giver mig anledning til følgende bemærkninger:

Campusplanen
Den del af campusplanen der er genstand for 
professor Algreen-Ussings kritik, indeholder i alt 
fire elementer:
1.  Den samfundsvidenskabelige bogsamling og 

den dertil hørende biblioteksbetjening over-
flyttes til det gamle Botanisk Laboratorium 
Gothersgade 140.

2.  Den juridiske bogsamling og den dertil høren-
de biblioteksbetjening sammenføres med Det 
Juridiske Fakultets Bibliotek, indtil videre i 
Studiestræde 34, efter ca. 2013 på Søndre 
Campus.

3.  Læse- og bogsalen i Fiolstrædebygningen an-
vendes fortsat som læsesal, men får andre 
brugere – primært studerende der skriver 
kandidatspeciale;

4)  De arealer i Fiolstrædebygningen der for øje-
blikket anvendes til biblioteksvirksomhedens 
administration og publikumsbetjening, og 
den mindre læsesal på 1. sal vil blive anvendt 
til studieadministration og personlig betje-
ning af danske og internationale studerende.

Det er en væsentlig pointe i campusplanen at de 
infrastrukturelle faciliteter skal være så tæt på 
forskerne og de studerende som muligt. En af de 
allervigtigste infrastrukturelle faciliteter er net-
op biblioteks- og informationsbetjeningen af 
forskerne og de studerende. Når de sidste sam-
fundsvidenskabelige fag om ganske kort tid flyt-
ter ind på eller ved Center for Sundhed og Sam-
fund (det gamle Kommunehospital), og når Det 
Juridiske Fakultet om nogle få år flytter til 
Søndre Campus, er flytningen af de bøger og 
den biblioteksbetjening der hører til de pågæl-
dende fag, en funktionel nødvendighed.  

Mageskifte 
Professor Algreen-Ussing har foreslået at der i campusplanlægningen indgås en 
art ’mageskifte’ således at bøger og biblioteksbetjening forbliver i Fiolstræde me-
dens det til biblioteksformål udsete areal i det gamle Botanisk Laboratorium bru-
ges til studieadministration og studenterbetjening. Dette forslag der vel især skyl-
der ønsket om for enhver pris at bevare status quo i Fiolstræde sin tilblivelse, kan 
Universitetet imidlertid ikke bruge.  

For det første ville det indebære funktionelt væsentlig ringere vilkår for de 
samfundsvidenskabelige og juridiske forskere og studerende der skal bruge bibli-
oteket, hvis dette skulle ligge en kilometer eller endnu længere væk fra fagenes 
øvrige faciliteter.  

For det andet ville det give helt uacceptable og ufunktionelle vilkår for studie-
administrationen der ville blive hakket op i to dele, hvoraf den ene lå i Gothersga-
de 140, den anden en kilometer længere væk, ved Frue Plads.  

For det tredje ville en ibrugtagning af det gamle Botanisk Laboratorium til ad-
ministrative formål kræve mere gennemgribende og mere pietetsløse ombygnin-
ger af bygningen end den nu planlagte brug til biblioteksformål, hvor der netop 
bliver tale om en ombygning der fører bygningen tilbage til en mere oprindelig 
indretning.

Biblioteksbygningen i Fiolstræde
Der har i offentligheden – også i professor Algreen-Ussings artikler i Arkitekten – 
verseret et rygte om at biblioteksbygningen i forbindelse med realiseringen af 

campusplanen skulle ombygges til kontorlokaler. Dette rygte savner dækning. 
Når den biblioteksfunktion der for øjeblikket varetages i Fiolstrædebygningen, 
flyttes andetstedshen, er det selvfølgelig universitetets hensigt at finde en anven-
delse af de frigjorte lokaler til formål der både udfylder nødvendige funktioner 
for universitetet og respekterer bygningens arkitektoniske værdier, historie og 
symbolværdi.  

Den majestætiske læse- og bogsal der blev opført og indrettet som et lukket 
bogmagasin for næsten 150 år siden, opfylder slet ikke nutidens krav til et bog-
magasin, hverken med hensyn til pladsøkonomi, effektivitet, klimastyring eller 

arbejdsmiljø og -sikkerhed. En ombygning med 
henblik på at opnå noget sådant ville både være 
prohibitivt dyrt og i øvrigt berøve rummet en så 
væsentlig del af dets arkitektoniske kvaliteter at 
den næppe ville blive tilladt af fredningsmyn-
dighederne.  
 Planerne for bogsalen går ud på at holde 
fast i dens helt ubestridelige kvaliteter som læse-
sal og bruge den som ramme om et tværfagligt 
studiemiljø blandt andre for studerende i den al-
lersidste fase af kandidatuddannelsen, det vil si-
ge specialeskrivere. 

I bogsalens nicher kan der indrettes fremra-
gende arbejdspladser. På de faste høje reoler vil 
der både være plads til et omfattende tværfag-
ligt håndbogsbibliotek og til de bøger som den 
enkelte specialeskriver selv medbringer eller 
indlåner fra de(t) relevante videnskabelige 
bibliotek(er).  

Støttefunktionerne i forbindelse med specia-
leskrivning og studieafslutning – faglig vejled-
ning, projektvejledning, karrierevejledning – vil 
kunne finde meget velegnede lokaler i de afluk-
kede nicher i bogsalen. Og det læsesalsinventar 
der blev opstillet ved renoveringen i 1996, kan 
umiddelbart anvendes – selv om det kunne være 
ønskeligt at i hvert fald en del af det blev udskif-
tet med borde der falder lige så smukt ind i hel-
heden som de nuværende, men blot er mere vel-
egnede til bærbare computere.
 Den mindre del (cirka en tredjedel) af 
biblioteksbygningen der vender mod Frue Plads, 
rummer i dag lokaler til biblioteksadministrati-
on og publikumsbetjening og på første sal en 
mindre læsesal, oprindelig tænkt som auditori-
um. Disse lokaler vil blive taget i brug til studie-
administration og personlig betjening af danske 

og internationale studerende, og også om denne justering af anvendelsen gælder 
at den kan ske uden indgreb i bygningens arkitektur.  

Der er således ingen dækning for professor Algreen-Ussings bemærkning i sid-
ste nummer af Universitetsavisen om at bygningens afsnit mod Frue Plads angi-
veligt skal ombygges til administrative funktioner, ej heller i øvrigt for den på 
Facebook offentliggjorte påstand om at det gamle bibliotek vil blive lavet om til 
kontorbygning.

Offentlighedens adgang til biblioteksbygningen
Det er Universitetets ønske at være så åbent som muligt over for offentligheden. 
Det gælder også med hensyn til universitetets bygninger – men det betyder dog 
ikke at enhver til enhver tid kan komme ind fra gaden og gå rundt overalt.  

Den stigende mængde af tyverier, hærværk og endnu alvorligere begivenheder 
på skoler og universiteter over hele verden tvinger os til løbende at vurdere sik-
kerhedsaspektet i forbindelse med den frie adgang til bygningerne, men endnu 
opretholder vi som udgangspunkt at der er fri adgang til Universitetets bygnin-
ger, med de begrænsninger, som hensynet til de ansattes, bygningernes og inven-
tarets sikkerhed og arbejdet i bygningerne tilsiger.

Hvilken form disse begrænsninger vil antage, vil selvfølgelig afhænge af en lø-
bende vurdering af sikkerhedsaspektet. Indtil videre går jeg ud fra at det vil være 
forsvarligt at der i normal åbningstid vil være mulighed for enhver der har lyst til 
at kigge indenfor når blot det sker under respekt for at der er tale om et arbejds-
sted.  

Af rektor  

Ralf Hemmingsen

Forfejlet kritik af biblioteksplaner
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Videnskabet

JUBILæUM

Af Ejvind Slottved

Når vi på Københavns Universitet her i 2008 
fejrer Frederiksberg Campus 150 års fødsels-
dag, er det ikke bare nogle bygninger vi råber 
hurra for. Frederiksberg Campus har dannet 
rammen for størstedelen af den forskning og 
uddannelse som tidligere foregik i regi af Den 
Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, og som i 
dag fortsætter på Det Biovidenskabelige Fakul-
tet – LIFE i daglig tale.

Indvielsen af Frederiksberg Campus for 150 
år siden blev markeret ved en højtidelig festlig-
hed den 24. august 1858. Men det var to og et 
halvt år tidligere at Frederik VII den 8. marts 
1856 havde underskrevet loven om oprettelsen 
af KVL. Og det er den dag der siden har været 
fejret som »det levende fakultets« officielle fest-
dag. 

Oprettelsen af KVL var den foreløbige kulmi-
nation på en meget lang udvikling inden for de 
to spor, veterinær- og jordbrugsvidenskab der 
som navnet viser var den oprindelige kerne i 
dens virksomhed. Her, hvor vi skal markere den 
runde dag, kan det være på sin plads at kigge 
lidt nærmere på denne udvikling frem til selve 
oprettelsen.

Baggrunden
Dansk landbrug var i første halvdel af 1700-tal-
let i dyb krise. Teknisk havde det ikke udviklet 
sig synderligt siden middelalderen, og forskelli-
ge forhold som fx udpining af jorden, sandflugt, 
ødelæggelse af landets skove – en moderne 
landbohistoriker har brugt udtrykket økologisk 
krise om forholdene – kvægpest og øget hoveri, 
det vil sige tvangsarbejde for godsejerne, var alt 
sammen med til at gøre danske bønders mulig-
heder for at forbedre deres situation meget 
små.

Samtidig var efterspørgslen efter landbrugs-
produkter stigende på grund af en voksende 
europæisk befolkning og det 18. århundredes 

mange krige. Krigene og et fjendtligt Sverige på 
den anden side af Øresund tvang den dansk-
norske stat til at opretholde et meget højt mili-
tært beredskab hvilket igen betød at stigende 
skattetryk og langvarig militærtjeneste yderli-
gere belastede bønderne. Symbolet på denne 
udvikling har i eftertiden været indførelsen af 
stavnsbåndet i 1733. Det forbød bønderkarlene 
at forlade deres fødesogn uden tilladelse, offi-
cielt for at sikre rekrutteringen til militæret, re-
elt var det nok så meget et middel til at sikre at 
herremændene kunne finde fæstere til ledige 
gårde.

I løbet af det 18. århundrede bredte der sig i 
samfundet og i den danske regering en forståel-
se af at der måtte gøres noget radikalt hvis vil-
kårene for landbruget, der var det altdomine-
rende erhverv, for alvor skulle forbedres. Resul-
tatet blev landboreformerne symboliseret ved 
ophævelsen af stavnsbåndet i 1788, et kom-
plekst system af reformer der over få generatio-
ner førte dansk landbrug ind i nutiden.

En grundlæggende svaghed ved denne pro-
ces var at der ikke i det danske samfund var no-
gen organisation eller struktur der kunne tjene 
som den teoretiske platform for denne proces. 
En organisation hvorigennem det kendskab til 
nye dyrkningsmetoder og redskaber, nye afgrø-
der, bedre gødskning, bedre sygdomsbehand-
ling og så videre der i 1700-tallet opstod i Euro-
pa, på mere systematisk måde kunne introduce-
res i dansk landbrug.

Skal man derfor pege på nogle mere overord-
nede tiltag der fik stor betydning for landbru-
gets videre udvikling, må det være oprettelsen 
af Det Kongelige Danske Landhusholdningssel-
skab 29. januar 1769 og grundlæggelsen af Den 
Kgl. Danske Veterinærskole i 1773.

Det Kongelige Danske Landhushold-
ningsselskab
Landhusholdningsselskabet blev oprindeligt 
stiftet med det formål at virke ikke bare for 
landbrugets fremme. Det opnåede hurtigt et 
driftstilskud fra kongens kasse, fik forskellige 

Det er i år 150 år siden man etablerede Fre-
deriksberg campus og dermed dannede 
rammen for den erhvervs- og  anvendelses-
orienterede forskning og uddannelse der si-
den har fundet sted – først på KVl og i dag 
på lIFE. Historien om Frederiksberg cam-
pus og det der gik forud, er en historie om 
hvordan Danmark blev etableret som et fø-
rende landbrugssamfund og siden overgik 
først til industri- og siden til vidensamfund    

Danmarkshistorien på  
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Skriv til Videnskabet
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mellemrum. Manuskript sendes til uni-avis@adm.ku.dk.

privilegier som fx portofrihed og lokaler i Prin-
sens Palæ, det nuværende Nationalmuseum. Li-
ge så vigtigt var det at de ledende navne bag 
landboreformerne (Rewentlow´erne, 
Bernstorff´erne, Colbiørnsen, Ove Høegh-Guld-
berg, Henrik Stampe og mange andre) ind-
meldte sig. 

Landhusholdningsselskabets første præsident 
var J.H.E. Bernstorff, selv en af pionererne i 
landboreformerne, der på sit gods Bernstorff i 
Gentofte gennemførte en lang række af prakti-
ske reformer i driften.

Landhusholdningsselskabet fik meget stor 
betydning for den heldige praktiske gennemfø-
relse af landboreformerne gennem sine mange 
aktiviteter som udskrivning af priskonkurrencer 
der førte til en række afhandlinger af høj faglig 
kvalitet, præmiering af dygtige landmænd, 
samt uddannelsesinitiativer af forskellig art. 
Stor betydning fik de årlige meddelelser i Uni-
versitetets almanak der siden 1782 har bragt 
mange nyttige og praktiske anvisninger til dan-
ske landbrugere. Det var kun en af flere strenge 
selskabet havde at spille på, men man skal ikke 
undervurdere deres gennemslagskraft i og med 
at almanakken i 1700-tallet nåede ud i praktisk 
taget hvert landbohjem.

Landhusholdningsselskabet kom i manglen 
på et egentligt landbrugsuniversitet frem til 
midten af det 19. århundrede til at varetage et 
meget stort ansvar for den nødvendige teknolo-
giske og kundskabsmæssige opgradering af 
dansk landbrug der fandt sted i denne periode. 
Efter oprettelsen af Landbohøjskolen skete 
Landhusholdningsselskabets fortsatte virksom-
hed i nært samarbejde med højskolen hvis lære-
re normalt var medlemmer af selskabet, og i de 
følgende år flittigt optrådte som forfattere til de 
årlige almanakmeddelelser.

Den Kgl. Danske Veterinærskole
Efter forslag fra Struensee oprettede P.C. Abild-
gaard den 4. januar 1773 en veterinærskole på 
Christianshavn hvor den udøvede sin virksom-
hed indtil skolen i 1858 indgik i den nye Land-

bohøjskole på Frederiksberg. Bagved lå blandt 
andet behovet for dyrlæger til hærens mange 
heste.

Peder Christian Abildgaard (1740-1801) er 
en af de store skikkelser i tidlig dansk bioviden-
skab. Efter siden sit 16. år at have været i  
apotekerlære tog han 1760 studentereksamen 
og blev to år senere baccalaur på en kemisk  
afhandling. Herefter påbegyndte han det  
medicinske studium, men blev i 1762 af Frede-
rik V sendt til den i 1760 oprettede veterinær-
skole i Lyon, verdens ældste, for at studere be-
kæmpelse af den kvægpest der netop da var 
brudt ud. 

Da Abildgaard i 1766 vendte hjem igen, var 
kvægpesten imidlertid forbi for denne gang, og 
da interessen for veterinærstudier herefter var 
behersket, fortsatte Abildgaard sine medicinske 
studier og blev i 1768 dr. med. Han ernærede 
sig i de følgende år som praktiserende læge, 
men opgav ikke interessen for veterinærviden-
skaben. Han udgav i 1770 bogen En dansk Heste 
og Qvæg Læge. Efter Kgl. allernaadigst Befaling 
forfærdiget til Bøndernes Brug og Nytte som i de 
følgende år udkom i adskillige oplag i Dan-
mark, Sverige og udlandet. Året efter udgav 
Abildgaard et større veterinærvidenskabeligt 
værk på tysk hvilket var med til at gøre Struen-
see interesseret i ham. 
 Det lykkedes Abildgaard og hans efterfølgere 
som veterinærskolens direktør at få skolen op 
på et højt fagligt niveau. Veterinærskolen arbej-
dede nært sammen med Universitetets Medi-
cinske Fakultet og nød stor anseelse også i ud-
landet. Det var således en fagligt solidt funderet 
institution der i 1858 indgik som et væsentligt 
element i den nye Landbohøjskole.

Hvad der siden skete
Landbohøjskolens opgave var, som det hedder i 
loven fra 1856, at meddele en høiere Underviis-
ning for Dyrlæger, Landmænd og Landinspec-
teurer. Hertil kom i 1863 havebrug samt en be-
stemmelse om at forstvidenskab kunne optages 
som undervisningsfag på KVL naar det kan ske 

uden Udgift for Kongeriget. Herefter indførtes en 
forstuddannelse på KVL i 1869. 

I det 20. århundrede er der kommet nye ud-
dannelser til: mejeribrug (1921), landskabsar-
kitektur (1961), levnedsmiddelvidenskab 
(1971), og jordbrugsøkonomi (1981). I de sid-
ste 25 år er der sket en yderligere udspecialise-
ring af uddannelserne med blandt andet ernæ-
ringsuddannelser, ulandsrelaterede uddannel-
ser og den anvendelsesorienterede biologi-bio-
teknologi. I modsat retning tæller, at landin-
spektøruddannelsen i 1975 flyttede til Aalborg 
Universitet.

Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 
er ligesom Polyteknisk Læreanstalt fra 1829 el-
ler Danmarks Farmaceutiske Højskole fra 1892, 
eksempler på det det man på tysk kalder Fach-
hochschulen, det vil sige institutioner der pri-
mært tog sigte mod at dække samfundets kon-
krete uddannelsesbehov. Forskellen mellem de 
klassiske universiteter og så disse institutioner 
blev mindre som årene gik selvom der stadig er 
forskelle.  

På LIFEs uddannelser mærker man fx stadig 
at de er udsprunget af ideen om at skulle have 
et klart praktisk virke - i begyndelsen særligt in-
den for land-, skov- og havebrug, men i dag og-
så inden for andre områder som fx medicinal- 
og biotekindustrien, fødevarervirksomheder, 
byudvikling mv. 

Uddannelserne på Frederiksberg Campus var 
i 1800tallet normeret betydelig kortere end de 
klassiske universitetsuddannelser: veterinær-
uddannelsen til to et halvt år, og agronomud-
dannelsen halvandet år hvori indgik et betyde-
ligt praktikelement ligesom der ikke var krav 
om studentereksamen, adgangen var principielt 
åben for alle. Disse normeringer forøgedes si-
den, men Landbohøjskolens uddannelser blev 
først omkring 1970 normeringsmæssigt lige så 
lange som andre universitetsuddannelser.

I 1918 blev KVL lagt ind under Landbrugsmi-
nisteriet hvor dens status vel nærmest kan be-
tegnes som en hybrid mellem en sektorforsk-
ningsinstitution og en uddannelsesanstalt. I 

1969 blev skolen overført til Undervisningsmi-
nisteriet, og den fik i 1973 universitetsstatus da 
den blev omfattet af den berømte Lov nr. 362 af 
13. juni 1973 om styrelse af de højere uddan-
nelsesinstitutioner – Styrelsesloven.

I løbet af den sidste menneskealder forandre-
des forskningen og uddannelserne på Frede-
riksberg Campus således at det i dag er fuldt på 
højde med de internationale forsknings- og ud-
dannelsesinstitutioner der findes inden for bio-
videnskab eller life sciences.

Ejvind Slottved,  

universitetshistoriker,  

Københavns Universitet.

LIFE – Du kan læse hele historien om en nation i 

forandring på www.life.ku.dk/150. Du kan også 

vinde præmier ved selv at komme med ideer til 

hvad fremtiden skal bringe for god forskning og 

uddannelse. 

Frederiksberg campus
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Uni-spotting

MODEN PÅ DATALOGI

Af Mathias Holm Pedersen

Der er to ting man ikke kan undgå når man skriver om high fa-
shion på KU. For det første kommer man ikke uden om før eller 
siden at undersøge hvor slemt det står til med moden på Datalo-
gisk Institut. Det andet er at ens medbragte kamera af uforklarli-
ge årsager pludselig ikke gider mere, netop som man står og skal 
til at fotografere en nøje udvalgt student. At disse to uundgåelig-
heder skulle ske på samme tid, det ville selv den dygtigste data-
log ikke kunne opstille en algoritme for. Men i samme sekund 
moderedaktionen trådte ind gennem dørene til DIKU for hente 
inspiration til dette nummers Uni-spotting, ja så brød kameraet 
sammen. Og hvad gør en modereporter så?

Digitale mirakelmagere
Heldigvis skal man ikke stå særlig længe og rode med et stykke 
ødelagt digitalt isenkram i Datalogi’s kantine før hjælpen er på 
vej. Få minutter efter de datalogistuderende bag hver deres bær-
bare computerskærm havde fået færden af moderedaktionens 
tekniske uheld, var Uniavisens kamera sluttet til en computer og 
hukommelseskortet diagnosticeret. Desuden er det åbentbart 
obligatorisk for datalogistuderende at eje et digitalkamera, og et 
af dem fik moderedaktionen lov til at låne, da vores eget ikke 
stod til at redde.

Så denne uges Uni-spotting er en hyldest til nørderne på Data-
logi. Uden disse hjælpsomme mennesker var dette nummers 
Uni-spotting aldrig blev til noget. 

En hyldest til nørderne
Moderedaktionen er i dette nummer taget på besøg hos nørderne på Datalogisk Institut.  

En tur der bød på et ødelagt kamera, joggingbukser og KU’s måske flinkeste flok studerende

Daniel Fairchild, �. semester 
(Computer: MacBook Air)

Hvad har du på?

Ski-jakken er fra Fjeld & Fritid. De stribede bukser er fra Die-

sel, og de store støvler er af mærket Meindl.

Hvad er stilen på Datalogi?

Nogen har en meget personlig stil mens andre er totalt lige-

glade med hvad de har på. Folk går ikke så meget op i det. Du 

vurderer ikke folk på tøjet men på deres laptop!

Hvor meget cola drikker du om ugen?

Jeg drikker faktisk ingenting.

Peter Damgaard, �. semester 
(Computer: Dell Inspiron)

Hvad har du på?

Jakken er en skijakke fra Stadium. De grå joggingbukser er 

bare nogle jeg har da de er behagelige. Skoene er fra Nike, og 

stofposen er bare fyldt med forskellige ting.

Hvad er stilen på Datalogi?

Stilen er lidt afslappet og behagelig. 

Hvor meget cola drikker du om ugen?

Jeg drikker overhovedet ikke cola.

Michael Andersen, �. semester 
(Computer: selvbygget Opteron 165)

Hvad har du på?

Jakken er faktisk købt i Kvickly, og computertasken er fra Ros-

kilde Læderhandel. Mine jeans er fra Sam’s, og skoene er mine 

gamle tjenestesko fra Forsvaret.

Hvad er stilen på Datalogi?

Folk går i hvad de kan li’. Der er ikke så meget mode – vi er 

nørder!

Hvor meget cola drikker du om ugen?

Egentlig prøver jeg at lade være. Det er ikke godt for vægten.
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Studietur om 1. Verdenskrig
Studentermenigheden ved Trinitatis Kirke arrangerer studietur  

til Berlin, Bruxelles og Vestfronten. Læs mere på side �

Anthony Giddens på KU
Den verdensberømte sociolog prof. Anthony Giddens holder  

forelæsning i Festsalen. Læs mere på side �2SEKTIoN

Den �0-årige Pernelle 
 Kruse Kristensen har i sin 
bacheloropgave under-
søgt bivirkningerne ved 
slankepillen Rimonabant 
som også sælges i Dan-
mark. Lægemidlet medfø-
rer vægttab, men forhøjer 
samtidig risikoen for de-
pression og angst. Hendes 
forskningsresultater er 
blevet til en artikel som er 
blevet bragt i det interna-
tionalt anerkendte tids-
skrift The Lancet

HUMAN ERNæRING

Af Hjørdis Havsteen Brandrup

Hvad handler din bachelor- 
opgave om?

»Den handler om slankepil-
len Rimonabant(Acomplia®). 
Jeg har lavet en såkaldt meta-
analyse som vurderer effekten 
samt sikkerhed og dermed bi-
virkninger ved behandling 
med Rimonabant. Jeg er kom-
met frem til at Rimonabant 
har en effekt i forhold til en 
placebopille (som er narreme-

sker som allerede inden be-
handlingen havde depressive 
symptomer, var sorteret fra. 
En ud af 49 patienter der får 
udskrevet Rimonabant, vil ud-
vikle en depression. En ud af 
166 vil udvikle angst. Så Ri-
monabant kan altså have nog-
le meget uheldige bivirknin-
ger.«

Hvorfor valgte du at undersøge 
netop Rimonabant?

»Det var egentlig lidt et til-
fælde. I løbet af min uddannel-
se til levnedsmiddelingeniør – 
eller bachelor i Human Ernæ-
ring på LIFE – kom jeg i prak-
tik på Parker Instituttet ved 
Frederiksberg Hospital. Der 
lærte min vejleder Robin Chri-
stensen mig at lave metaanaly-
ser, og det er et fantastisk 
værktøj til at kunne vurderer 
effekt og sikkerhed ved farma-
kologiske præparater. Der var 
kommet nogle gode studier af 
Rimonabant, og det så spæn-
dende ud – derfor ville jeg 
samle studierne i en metaana-
lyse. På den måde kunne folk 
få det samlede resultat – vir-
ker/virker ikke, sikkert/ikke 

sikkert. Ret hurtigt blev jeg op-
mærksom på sammenhængen 
mellem Rimonabant og en 
øget risiko for depression.«

Hvorfor har der ikke været op-
mærksomhed omkring proble-
merne ved Rimonabant før?

»Præparatet er ikke så gam-
melt. Det blev markedsført i 
Danmark i august 2006. Sund-
hedsstyrelsen godkendte præ-
paratet fordi de mener det har 
en relevans i forhold til be-
handlingen af overvægtige. 
Det mener jeg også det har. De 
patienter som bliver undersøgt 
ordentligt af deres læge, og 
som ikke har depression i fa-
milien eller har nogen tendens 
til depression, de vil have en 
gavn af Rimonabant fordi det 
giver et vægttab. Men lægerne 
skal være meget påpasselige 
med hvem de udskriver det til, 
og det er vigtigt at de følger op 
på de patienter som har fået 
ordineret medicinen. Hvis pa-
tienterne har en tendens til de-
pression, så skal de have et an-
det præparat. Efter Rimo-
nabant har fået så meget op-
mærksomhed i medierne, er 

dicin uden virksomme stoffer). 
De mennesker der deltog i for-
søgene, havde et vægttab på 
4,7 kilo, og det var fem gange 
så sandsynligt at de opnåede 
et vægttab på mere end ti pro-
cent hvis de tog Rimonabant 
frem for placebo. Rimonabant 
virker altså rigtig godt i for-
hold til vægttab. Det regnede 
jeg også med fra starten, for 
det viste de meget gode under-
søgelser der var blevet lavet af 
lægemidlet.« 

Hvad er så problemet?
»Tidligere undersøgelser 

hævdede at der ikke er nogen 
bekymring i forhold til stoffets 
sikkerhedsprofil – det vil sige 
at der ikke skulle være nogle 
nævneværdige bivirkninger. 
Men i min analyse fandt jeg 
imidlertid ud af at der er ret 
alvorlige bivirkninger forbun-
det med behandlingen med Ri-
monabant.« 

»De folk i undersøgelsen der 
fik Rimonabant, havde to en 
halv gange større sandsynlig-
hed for at udvikle en depressi-
on. Undersøgelsen var meget 
troværdig fordi alle de menne-

De ville gerne bringe den fordi 
det var den eneste undersøgel-
se der var blevet lavet på om-
rådet, og fordi problemer med 
fedme er stigende – så min un-
dersøgelse er meget relevant.« 

Hvad kunne du godt tænke dig 
at beskæftige dig med i fremti-
den?

»I fremtiden kunne jeg godt 
tænke mig at beskæftige mig 
med hvad ernæringsterapi kan 
gøre for syge. Tidligere var læ-
gernes primære behandling 
medicinsk, og patienterne spi-
ste noget mad som der ikke 
var ret meget styr på. Med min 
uddannelse i Klinisk Ernæring, 
vil jeg hjælpe til at udbrede 
kendskabet til ernæringens be-
tydning ved behandlingen af 
sygdomme.«

KOMET – Pernelle Kruse Kristensen har allerede 

som bachelor opnået hvad mange ældre forskere 

drømmer om: at få en artikel i et af verdens mest 

indflydelsesrige medicinske tidsskrifter, The Lan-

cet. I sommer afsluttede hun sin bacheloruddan-

nelse i Human Ernæring på LIFE. Nu læser hun 

kandidatuddannelsen Klinisk Ernæring. 

Slankepille med uheldige bivirkninger
lægerne heldigvis blevet op-
mærksomme på de bivirknin-
ger der er ved præparatet.«

 
Hvordan kom din opgave i The 
Lancet?

»Mine vejledere på bache-
loropgaven var Arne Astrup og 
Robin Christensen, og Arne 
Astrup har sans for den gode 
historie. Allerede fra starten 
var det planen at opgaven 
skulle blive til en artikel, og 
det er ikke ret almindeligt. De 
fleste skriver en lang opgave 
som efter den er blevet be-
dømt, står og samler støv. Jeg 
ville have at min opgave skulle 
kunne bruges af andre end 
mig selv. Arne mente at min 
opdagelse kunne have interna-
tional interesse, og derfor 
sendte vi den til The Lancet. 

PhoTo: ScANPIx
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Boliger

Boliger udlejes

Brede, near Lyngby 
Period: 1/8–1/12.

Size: House, 160 sqm.

Equipment: Fully equipped, incl. 

washing maschine, TV, internet, 

garden.

Rent: 12.000 kr. per month incl. 

heat, electricity, tv, internet.

Deposit: 24.000 kr.

Contact: Camilla Mordhorst,  

e-mail: cmo@mm.ku.dk,  

tel: 2875 3820.

Hillerød
Periode: Snarest og frem til 

31/7-10.

Størrelse: Villa, 152 kvm.

Husleje: 14.000 kr. pr. md. plus 

forbrug.

Kontakt: E-mail: btj1@cox.net.

Rødovre
Periode: Fra medio april. 

Størrelse: Villa, 126 kvm.  

Udstyr: Have, evt. umøbleret. 

Husleje: 11.500 kr. pr. md. ekskl. 

forbrug. 

Depositum: 34.500 kr. 

Kontakt: Stefan, e-mail:  

sti@drk.dk.

Valby
Periode: 6 mdr. fra 1/5, muligvis 

med forlængelse. 

Størrelse: 2 vær., 60 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, køkken-

udstyr, tv, DVD, musik, tørre-

loft, fælles baghave. 

Lejer: Ikke-ryger. 

Husleje: 7.500 kr. pr. md. inkl. 

vand, varme, tv, el, internet. 

Kontakt: E-mail: inaschapiro@

gmail.com, tlf.: 3969 9434.

Vesterbro
Periode: 1/8-08-31/7-09. 

Størrelse: Lejlighed, 4 vær.,  

148 kvm. 

Udstyr: Opvaskemaskine, vaske-

maskine, mikrobølgeovn, kabel-

tv, internet, evt. delvist møble-

Lejer: Mandlig postdoc fra 

Frankrig.

Husleje: 5.000 kr. ca. pr. md. 

 inkl. vand, varme, el.

Kontakt: Hanne Eglund,  

tlf.: 3532 1468, e-mail:  

hannee@diku.dk.

København
Periode: Fra ca. 1/6-08. 

Størrelse: 2 vær. 

Udstyr: Ikke-møbleret. 

Lejer: Ny-gift, studerende, ikke-

ryger, ingen husdyr. 

Husleje: 5.000 inkl. forbrug. 

Kontakt: Max Stern Dahl,  

tlf.: 2615 5102, e-mail:  

max76@hotmail.com.

Københavnsområdet
Periode: Snarest.

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær.

Lejer: Kvindelig forsker, ikke- 

ryger, ingen kæledyr.

Kontakt: Lavinia, e-mail:  

lavinia@chem.au.dk,  

tlf.: 6022 2230.

Østerbro/Amager 
Periode: Snarest. 

Størrelse: Vær. el. lejlighed. 

Udstyr: Møbleret.  

Lejer: 50-årig kvindelig forsker. 

Husleje: 3.000-5.000 kr. (evt. 

mere hvis der er plads til en 

person mere). 

Kontakt: Hanne Benthin,  

e-mail: hanne.benthin@ 

hotmail.dk, tlf.: 2042 2732.   

Studietur til Berlin – Bruxelles – Vestfronten

1. VERDENSKRIG – Studentermenigheden ved Trinitatis Kirke arrangerer i forbindelse med 90 

året for 1. verdenskrigs afslutning en studietur til de steder hvor krigens spor endnu er tydelige. 

Studieturen foregår fra 6/4 – 13/4. Den 1. verdenskrig står som et vandskel i den vestlige kultur-

historie. Efter skyttegravenes tilsyneladende meningsløse rædsler, var det umuligt at komme til-

bage til den fremskridtstro og optimisme der havde domineret Vestlandet i det 19. århundrede. 

Set i krigserfaringens optik virkede den gamle tidsånd naiv og farlig. Det er dette kulturelle kli-

maskifte der er omdrejningspunkt for forårets studietur som fra forskellig side vil belyse 1. ver-

denskrigs historie og dens betydning for eftertiden. På programmet er to dage hvor forfatter og 

lektor Henrik Jensen, RUC, vil vise deltagerne rundt til nogle af de steder i Berlin som er forbun-

det med krigens historie. En hel dag i Bruxelles fokuserer på imperialismen der var en medvir-

kende faktor i krigsudbruddet. Studieturen afsluttes med halvanden dag i Ypres hvor cand. 

mag. Carl Fuglsang-Damgaard guider på vestfrontens gamle slagmarker hvor krigens spor sta-

digvæk er tankevækkende tydelige.

Studieturen koster 3.000 kr. Yderligere oplysninger hos Carl Fuglsang-Damgaard tlf.: 3314  0183, 

www.indreby.org/studietur.htm

ret, adgang til fælles gård. 

Lejer: Ikke-ryger, ingen husdyr. 

Husleje: 13.500 kr. pr. md. ekskl. 

forbrug. 

Depositum: 40.000 kr. (evt. som 

deponering). 

Kontakt: Trine Schultz, e-mail: 

trine.schultz@mail.dk.

Boliger søges

Copenhagen 
Period: From between May- 

September, for at least 1 year.

Size: Apartment, 1-2 rooms,  

30-70 sqm.

Equipment: Preferably without 

furniture. 

Tenant: Female ph.d.-student, 

non-smoker, no pets.

Rent: Max. 5.000 kr.

Contact: Rut Jesus, tel: 6133 

9903, e-mail: vulpeto@nbi.dk.

Copenhagen 
Period: 1/3-08 (for min.  

4-5 months).

Size: 1 room in house or shared 

apartment.

Equipment: Furnished, Internet.

Tenant: Italian Master-student, 

female, non-smoker, no pets. 

Rent: Max 5.000 kr. all incl.

Contact: E-mail:  

psalvill@gmail.com. 

Copenhagen, near Emdrup
Period: 1/4-30/6.

Size: 1-bedroom apartment/ 

a room in a house.

Equipment: Basic furniture. 

Tenant: Finnish guest PhD-stu-

dent.

Contact: Niina Nyyssölä,  

e-mail: niina.nyyssola@uta.fi, 

tel.: +358 405786567.

København
Periode: 30/3–30/9.

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær.

Udstyr: Møbleret.

Citronmånificering af 
 universitetet
MØDE – Der finder en citronmånificering sted af 

vores universitet. Hvad betyder det, og flytter det 

universitetet i en retning vi ønsker? 

Tid: 4/3 kl. 18.30

Sted: Fiolstræde 10

Arr.: Studenterrådet ved KU

Adorno og kritisk teori 
FORELÆSNING – Ved lektor Steen Nepper 

Larsen, GNOSIS, Aarhus Universitets forsk-

ningsinitiativ til studiet af mentale strukturer

Tid: 5/3 kl. 13-15 

Sted: CSS, Institut for Antropologi, lok. 2.0.63

Arr.: Institut for Antropologi

The Relativity of Information 
and Its Relationship to 
 Materiality, Meaning and 
 Organization
FORELÆSNING – Ved Prof. Robert Logan, 

University of Toronto

Tid: 5/3 kl. 14-16

Sted: Søndre Campus, lok. 23.0.49

Arr.: Institut for Medier, Erkendelse og For-

midling 

Kæmpe bogudsalg på KUA
GØR ET KUP – Museum Tusculanums Forlag 

rydder op på lagret, og sælger gode bøger til 

gode priser

Tid: 3-7/3 kl. 10-16

Sted: Nye KUA’s kantine

Arr.: Museum Tusculanums Forlag, KU

Introduction to Copenhagen 
University Library 
COURSE – For guest-students in English. The 

course is free of charge 

Time: 4/3 kl. 13.15–16.00

Location: Copenhagen Library South (KUB 

Syd), Njalsgade 80, Kbh. S., the course centre, 

room 8.1.128a

Registration deadline: 3/3, to kursus@kb.dk

Arr.: KUBIS, www.kb.dk

Fra teolog til præst 
FOREDRAG – Ved instruktør Anne Wivel og 

rektor for Pastoralseminariet Mogens Lind-

hardt

Tid: 4/3 kl. 19.30

Sted: Det Teologiske Forsamlingslokale, Kæl-

dercaféen, Købmagergade 44, kælderen over 

gården 

Pris: 25 kr. Gratis for medlemmer 

Arr.: Teologisk Forening 

Mode of inheritance of 
 pretermdelivery
FOREDRAG – Ved Heather Boyd

Tid: 4/3 kl. 15

Sted: SSI, kantinen, bygning 37

Arr.: Polymorfien, SSI Forsknings-, Udviklings- 

og Debatforum

Kort Nyt

KAMPAGNE – Studenterrådet afholder fælles-

møde for planlægning af Citronmånekampagnen 

med introduktion og oplæg om markedsgørelse 

af universiteterne
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Stillinger

VIP-stillinger

Biovidenskab

Ph.d. stipendium i  
sundhedsaspekter i mælk
Ph.d.-stipendiatens arbejde vil 

med reference til projektlede-

ren hovedsageligt bestå af op-

gaver i forbindelse med forsk-

ning og udvikling inden for 

sundhedsskabende forhold ved 

mælk. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

Ansøgningsfrist: 17/3-08.

Ordinære ph.d.-stpendier 
Et antal ph.d.-stipendier er le-

dige til besættelse fra 1/7-08 – 

1/11-08. Stipendierne uddeles 

inden for følgende 5 områder: 

Veterinær- og Husdyrvidenskab, 

Jordbrugsvidenskab, Levneds-

middel- og Ernæringsvidenskab, 

Skov og Landskab, Jordbrugs-

økonomi og Grundvidenskab.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

Ansøgningsfrist: 25/4-08.

Farma

PhD fellowship in  
pharmaceutical chemistry
The Drug Research Academy at 

the Faculty of Pharmaceutical 

Sciences is pleased to announce 

that a PhD fellowship will be 

available from 1/5-08. Role of 

divalent metal ion binding in 

protein misfolding and 

aggregation. Further informa-

tion on the PhD project and  

applicant information form can 

be found on the websites  

www.farma.ku.dk/stillinger and 

www.farma.ku.dk/dra. 

Application deadline: 11/3-08 at 

12 noon. 

Naturvidenskab

Professor in mathematical 
physics
Department of Mathematical 

Sciences wishes to appoint a 

Prof. in mathematical physics 

(full time position).

Full announcement: Applica-

tions can not be based on this 

extract. See www.ku.dk/ 

stillinger.

Application deadline: 1/3-08, at 

12 noon.

Teologi

Ekstern lektor
Ved Afdeling for Systematisk 

Teologi vil der under forudsæt-

ning af fornøden bevilling være 

en undervisningsstilling (tids-

ubegrænset) som ekstern lektor 

ledig til besættelse fra 1/7-08 

(el. 1/9-08). Fag: Etik og Reli-

gionsfilosofi (under de teologi-

ske bachelor- og kandidatud-

dannelser) herunder fortrinsvis 

inden for Søren Kierkegaard-

studier. Nærmere oplysninger 

om faget fås ved henvendelse 

til afdelingsleder Jakob Wolf,  

tlf.: 3532 3715, e-mail:  

jwo@teol.ku.dk.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger. 

Ansøgningsfrist: 5/3-08 kl. 12.

TAP-stillinger

Naturvidenskab

Studentermedhjælp
Arbejdsopgaverne er e-fakture-

ring, ledelsesinformation, bud-

getopfølgning, opdatering af 

regneark og diverse ad hoc op-

gaver.

Kvalifikationskrav: Økonomistu-

derende eller studerende på et 

andet relevant studium – og har 

bestået andet år på studiet.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 5/3-08.

The Future Role of the 
 Council
FORELÆSNINGSRÆKKE – Denne gang ved 

ambassadør Gunnar Rieberholdt. Bliv klædt 

på til EU 5

Tid: 5/3 kl. 12.15-14.00

Sted: CSS, Institut for Statskundskab, Øster 

 Farimagsgade 5  

Arr.: Institut for Statskundskab, www.polsci.

ku.dk, www.punkt.ku.dk

Bedre balance – et projekt 
om sundhedscoaching 
FORELÆSNINGSRÆKKE – Denne gang ved 

Trine Wulff, farmaceut, coach 

Tid: 5/3 kl. 15-17

Sted: Institut for Idræt, Nørre Allé 53, OM 

hallen 1. sal, Store aud.

Tilmelding: Til Christina Christensen, e-mail: 

cchristensen@ifi.ku.dk 

Arr.: Coaching Psychology Unit University of 

Copenhagen, Institut for Idræt

Den store Krig og de 
 ødelagte sjæle 
FOREDRAG – Cand. mag. og studenterme-

nighedssekretær Carl Fuglsang-Damgaard vil 

tale om 1. Verdenskrigs engelske krigsdigtere. 

Efter oplægget vises filmen Regeneration 

Tid: 6/3 kl. 19.30 

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis 

 Kirke

Cash Economies: Africa in a 
Multi-Currency World?
FOREDRAG – Ved prof. Jane I. Guyer, Johns 

Hopkins University, Baltimore USA

Tid: 6/3 kl. 15-17

Sted: Center for Afrikastudier, 4 sal, lok. 12

Arr.: Center for Afrikastudier 

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

fundsfaglige og teologiske studerende. Kurset er 

gratis

Tid: 6/3 kl. 13.15–16.00

Sted: KUB Syd, Njalsgade 80, Kbh. S., kursuscente-

ret, lok. 8.1.128a

Tilmeldingsfrist: 3/3, til kursus@kb.dk

Arr.: KUBIS, www.kb.dk

Resultater fra projektet 
 Importord i Norden 
FOREDRAG – Ved lektor, ph.d. Tore Kristiansen, 

Afd. for Dialektforskning, KU/DGCSS, og viden-

skabelig medarbejder Pia Jarvad, Dansk Sprog-

nævn 

Tid: 6/3 kl. 19.30

Sted: KUA, lok. 23.4.39

Arr.: Selskab for Nordisk Filologi, www.selskab-

fornordiskfilolog.dk

Ateisme og religionskritik
STUDIEKREDS – Denne gang om: Bibelkritikken 

og naturvidenskaben. Reimarus, Lessing og Dar-

win

Tid: 5/3 kl. 15 

Sted: St. Kannikestræde 8,1. 

Tilmelding: Hos Stefan Lamhauge Hansen, tlf.: 

3314 0183 el. Nicolai Halvorsen, tlf.: 2875 7094

Arr.: Studentermenigheden Indre By, www.indre-

by.org

Masteruddannelser på 
 Antropologi
INFORMATIONSMØDE – Kom og få information 

om Institut for Antropologis to masteruddannel-

ser: Master i antropologi og velfærd og Master i 

sundhedsantropologi

Tid: 6/3 kl. 16.30–18.00

Sted: CSS, lok. 18.1.08

Arr.: Institut for Antropologi

Eksamen på Institut for 
 Statskundskab
TILMELDING – Eksamenstilmeldingen foregår på www.

punkt.ku.dk – selvbetjening fra 10/3 til 31/3-08 for studeren-

de på 2000-ordningen og 2005-ordningen. Meritstuderende 

skal tilmelde sig ved personlig henvendelse i Studievejlednin-

gen i uge 11. Termin: Sommereksamen 2008. Undtaget i 

denne termin er: Introduktion til analysedesign, politologisk 

kildekritik og videnskabsteori på bacheloruddannelsen samt 

seminarer på kandidatuddannelserne.

Dispensationsansøgningsfrist: 3/3-08. Yderligere oplysninger: 

Studievejledningen, Institut for Statskundskab, CSS, Øster 

 Farimagsgade 5, opgang E, tlf.: 3532 3365, e-mail:  

studievejl@ifs.ku.dk.

Det Frie Forskningsråds fem  
faglige forskningsråd
INDSTILLINGER – Forsknings- og Innovationsstyrelsen ind-

kalder hermed forslag til medlemmer af de fem faglige 

forskningsråd: Forskningsrådet for Kultur og Kommunikati-

on (FKK), Forskningsrådet for Natur og Univers (FNU), Forsk-

ningsrådet for Samfund og Erhverv (FSE), Forskningsrådet for 

Sundhed og Sygdom (FSS), Forskningsrådet for Teknologi og 

Produktion (FTP). Det Frie Forskningsråd støtter dansk forsk-

ning baseret på forskernes egne initiativer og yder forsk-

ningsfaglig rådgivning til regering og Folketing. Samtlige 

medlemmer af de faglige forskningsråd skal være anerkend-

te forskere. For at kunne opfylde ligestillingslovens intentio-

ner om ligelig kønsfordeling i råd og nævn må Forsknings- 

og Innovationsstyrelsen i særlig grad anmode om at der 

foreslås kandidater af begge køn. Find mere om indkaldel-

sen, kontaktoplysninger, lov om forskningsrådgivning mv. og 

kriterier for sammensætningen af de faglige forskningsråd 

på www.fi.dk under nyheder.

Forslag skal være Forsknings- og Innovationsstyrelsen 

i hænde senest den 25/3-08 kl. 12.

Kort NytStøtte

Fonde

Saskawafonden 
Fonden uddeler stipendier til 

kandidat- og ph.d.-studerende 

inden for samfundsvidenskab, 

jura og humaniora ved KU i for-

bindelse med studieophold i 

udlandet i det akademiske år 

2008/2009. Ansøgningsmate-

riale er tilgængeligt på Det In-

ternationale Kontors hjemme-

side: http://international.ku.dk. 

Ansøgningen sendes til: Det In-

ternationale Kontor, Fiolstræde 

24, Postboks 1143, 1010 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 25/4–08.

Julie Damms Studiefond 
Målgruppe: Danske mænd der 

har taget doktorgraden el. ph.

d.-graden enten ved KU i fa-

gene matematik, fysik, kemi, 

astronomi el. filosofi el. ved 

DTU. Støtte: Til videregående 

studier. Der gives normalt ikke 

støtte til pensionister, til udgif-

ter der allerede er afholdt, eller 

til køb af computer og andet 

standardudstyr. Ansøgnings-

skema downloades fra fondens 

hjemmeside www.juliedamm.

dk. Ansøgninger sendes i 3 ek-

semplarer til: Julie Damms  

Studiefond, Marie-Louise  

Andreasen, Abildgaardsgade 

39, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 1/5-08.

Legater

Løffler & Steensbys  
Rejselegat for geografer
Legatet uddeles til masterstude-

rende i geografi ved KU som 

støtte til feltarbejde og studie-

rejse på specialeniveau. Ansøg-

ning sendes til Løfflers & 

Steensbys Rejselegat, att. Chri-

stian Wichmann Matthiessen, 

Institut for Geografi og Geolo-
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Stipendier

Richard Plaschka Stipendier
Det Østrigske Forbundsministe-

rium for Videnskab og Forsk-

ning – Bundesministerium für 

Wissenschaft und Forschung – 

udbyder nye stipendier for un-

ge universitetsstuderende der 

beskæftiger sig med forskning 

inden for østrigsk historie.  

Historie i denne kontekst om-

fatter f.eks. kunsthistorie.  

Ansøgningen skal downloades 

på www.scholarships.at. For 

yderligere oplysninger se  

www.grants.at.

Ansøgningsfrist: 1/3-08.

Stipendier til ophold i 
Athen
Ved Det Danske Institut i Athen 

stilles der en række stipendier 

til rådighed til ophold i perio-

den 1/9-08 til 31/1-09. Stipen-

dierne kan søges til forsknings-

ophold inden for Grækenlands 

og middelhavslandenes arkæo-

Re-Thinking the Role of the 
Expert
KONFERENCE – Conference on Experts, 

Knowledge, Media and Society

Tid: 6-7/3 kl. 10-16

Sted: KUA, lok. 23.0.49

Arr.: Vidensformidling, Institut for Medier, 

 Erkendelse og Formidling,  

www.vidensformidling.mef.ku.dk

Datalogisk Instituts filial på 
Søndre Campus
ÅBENT HUS – Med deltagelse af dekan for 

NAT Nils O. Andersen og dekan for HUM 

 Kirsten Refsing. Desuden bliver der mulighed 

for at se eksempler på arbejde fra forsker-

grupperne i den nye filial  

Tid: 7/3 kl. 14-16 

Sted: Njalsgade 128-132, bygning 24, 5. sal

Arr.: Datalogisk Institut

Of What is Art a Costly Signal?
GÆSTEFORELÆSNING – Ved Ellen Dissanayake 

Tid: 7/3 kl. 13  

Sted: Det gamle KUA, lok. 16.1.20

Arr.: Institut for Medier, Erkendelse og Formid-

ling 

Dialogues on Legal Culture 
FORELÆSNING – Ved prof. Roger Cotterrell, De-

partment of Law, Queen Mary, University of Lon-

don og prof. Reza Banakar, School of Law, Uni-

versity of Westminster, London

Tid: 7/3 kl. 14.15-17.00

Sted: Det Juridiske Fakultet,  

Hovedbygningen 6

Arr.: Center for Retskulturelle Studier

Evidence and Practice  
of Positive Psychology 
 Coaching
FORELÆSNINGSRÆKKE – Denne gang ved  Ca-

rol Kauffman, PhD, Ass. Clinical Prof., Harvard 

Medical School, Co-Editor in ‘Chief of Coaching: 

An International Journal of Theory, Research 

Practice’

Tid: 7/3 kl. 10-12

Sted: Institut for Idræt, Nørre Allé 53, OM  

hallen 1. sal, Store aud.

Tilmelding: Til Christina Christensen,  

e-mail: cchristensen@ifi.ku.dk 

Arr.: Coaching Psychology Unit University of 

 Copenhagen, Institut for Idræt

Digitalt atlas over Danmarks 
historisk-administrative  
inddeling
SEMINAR – Ved lektor, ph.d. Peder Gammel-

toft

Tid: 7/3 kl. 14.15

Sted: KUA, Njalsgade 136, lok. 27.4.4

Arr.: Nordisk forskningsinstitut, Afdeling for 

Navneforskning 

Carl Nielsens melodier  
i Højskolesangbogen
FOREDRAG – Ved forfatter Jørgen I. Jensen.  

Med efterfølgende fællessang

Tid: 7/3 kl. 14 

Sted: Studenterlokalet, St. Kannikestræde 8, 1

Arr.: Studentermenigheden Indre By,  

www.indreby.org

6.-7. marts  7. marts  7. marts  7. marts

gi, Øster Voldgade 10, 1350 

Kbh. K. Ansøgningen skal inde-

holde beskrivelse af formål, 

budget, CV og udskrift af eksa-

mensresultater.

Ansøgningsfrist: 1/4-08.

Købmand i Odense  
Johann og Hanne Weimann,  
f. Seedorffs Legat
Der vil kun være 1–2 stipendier 

af indtil 2 års varighed til udde-

ling i 2008 med start tidligst 

1/1-09. Kun ansøgere med en 

ph.d.-grad el. tilsvarende viden-

skabelige kvalifikationer vil bli-

ve taget i betragtning. Der 

anvendes ved ansøgning om 

fuldtidsstipendium et skema. 

Fuldt opslag: Dette uddrag 

kan ikke danne grundlag for 

ansøgning. Se www.ku.dk – 

Legater.

Ansøgningsfrist: 2/5-08, kl. 

12.

Fire nye kandidatuddannelser på 
Aarhus Universitet giver dig mulig-
hed for at arbejde med fødevarer, 
jordbrug, miljø, klima, teknologi, dyr 
og mennesker.

Læs mere om uddannelserne inden for 
-

ernæring og fødevareteknologi - på 
www.agrsci.au.dk/uddannelse

Fremtiden ligger 
             - i dit køleskab …
Skab en fremtid med plads til natur, miljø 
og sund mad
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logi, kunst og arkitektur, samt 

af udøvende kunstnere. Under 

forudsætning af fornøden be-

villing vil der også kunne tilde-

les stipendier til andre fagdisci-

pliner end de ovennævnte. In-

stituttet ser gerne ansøgninger 

om længerevarende ophold.

Stipendierne er af to typer: a) 

Frit ophold på Instituttet. b) Frit 

ophold på Instituttet, samt et 

beløb til delvis dækning af rej-

se- og leveomkostninger. An-

søgningen sendes i 10 eksem-

plarer. Der anvendes ansøg-

ningsskema som kan hentes  

fra instituttets hjemmeside 

www.diathens.com el. fra:  

Det Danske Institut i Athen, 

Herefondos 14, GR-105 58 

Athen, e-mail: info@diathens.

com.

Ansøgningsfrist: 20/3-08. 

Ophold i Athen for  
studerende
Ved Det Danske Institut i Athen 

kan studerende der arbejder 

med Grækenlands og middel-

havslandenes kulturer søge om 

ophold el. frit ophold på Insti-

tuttets gæstelejlighed i Koukaki 

i perioden 1/9-08 til 31/1-09. Frit 

ophold i op til 2 md. kan kun 

søges af specialestuderende. 

Det forventes, at specialestude-

rende holder et internt fore-

drag (Holberg seminar) om de-

res emne på Instituttet.

Tildeling af ophold og frit op-

hold foretages af Bestyrelsen 

for Det Danske Institut i Athen. 

Ansøgningen sendes i 10 ek-

semplarer. Der anvendes ansøg-

ningsskema som kan hentes  

fra instituttets hjemmeside 

www.diathens.com el. fra:  

Det Danske Institut i Athen, 

Herefondos 14, GR-105 58 

Athen, e-mail: info@diathens.

com.

Ansøgningsfrist: 20/3-08.

Master’s Thesis Inspiration 
Meeting
INSPIRATIONSMØDE – For alle studerende 

der overvejer at skrive speciale i relation til 

udviklingsbistand inden for emneområderne 

miljø, landbrug og governance (herunder 

menneskerettigheder m.v.)  

Tid: 10/3 kl. 15–17

Sted: DTU, bygning 450, lok. 105

Arr.: Danish Development Research Network 

The experience of trust  
and its implications for the  
self-other relation
GÆSTEFORELÆSNING – Ved prof. Anthony 

Steinbock, Southern Illinois University, 

 Carbondale, USA 

Tid: 10/3 kl. 14-16

Sted: CFS, lok. 25.5.11, Njalsgade 140-142 

Arr.: Center for Subjektivitetsforskning

Jeg, mig selv og mit CV
FOREDRAG – Med udgangspunkt i sin skarpt 

formulerede debatbog Jeg-automaten vil for-

fatter og teolog Jørgen I. Jensen diskutere 

den udvikling i det danske samfund hvor mar-

kedskræfternes krav om at måle, tælle og veje 

gennemsyrer selve menneskelivets værdisæt 

Tid: 11/3 kl. 19  

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, Is-

lands Brygge 

Kontakt: Studentermenigheden på Amager, 

www.hum.ku.dk/sma

Forekomst af resistens i  
HIV-1 patienter behandlet 
med HAART
FOREDRAG – Ved Anne Audelin, Virologisk 

afdeling 

Tid: 11/3 kl. 15 

Sted: SSI, kantinen, bygning 37 

Arr.: Polymorfien

10. marts  11. marts

The SYLFF Fellows Mobility 
Program
Programmet er et follow up-

program som uddeler stipendier 

til kandidat- og ph.d. studeren-

de ved KU som tidligere har 

modtaget et stipendium fra Sa-

sakawafonden ved KU. Studie-

opholdet skal aflægges ved et 

af de medlemsuniversiteter af 

SYLFF netværket som deltager i 

SYLFF Fellows Mobility Program 

(FMP). Der udbydes legatportio-

ner af ca. 25.000 kr. til dækning 

af omkostninger forbundet 

med studieopholdet. Ansøg-

ningsmateriale og information 

om FMP medlemsinstitutioner 

er tilgængeligt på Det Interna-

tionale Kontors hjemmeside: 

http://international.ku.dk.  

Ansøgningen sendes til: Det In-

ternationale Kontor, Fiolstræde 

24, Postboks 1143, 1010 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 25/4–08. 

Travel Grants for Mater’s 
Students – research projects 
relevant to Danish Develop-
ment Assistance
Danida has allocated an annual 

budget of 620.000 kr. from 

2005 to 2008 in support of tra-

vel grants for thesis field work 

of Master’s students enrolled at 

a Danish higher education insti-

tution. The grant maximum is 

15.000 kr.

For further information see 

www.travelgrants.dk.

Application deadline: 2/5-08 

and 1/11-08.

Forsvar

Disputatsforsvar

Humaniora

Particles at the semantics/
pragmatics interface: 
synchronic and diachronic 
issues 
Doktorand: Cand. mag. ph.d. 

Maj-Britt Mosegaard Hansen.

Tid: 28/3-08, kl. 13.

Sted: Det Nye KUA, Njalsgade 

126, aud. 23.0.50. 

Afhandlingen: Er trykt på for-

laget Elsevier Science og koster 

ca. 825 kr.

Ph.d.-forsvar

Biovidenskab

Nutritional means to reduce 
Subacute Ruminal Acidosis 
and the Development of 
Liver Abscesses in the Inten-
sively-fed young Bulls
Kandidat: MSc Kirstine  

Flintholm Jørgensen.

Tid: 7/3-08, kl. 13.

Sted: Lok. 3-13, Thorvaldsensvej 

40, st. Frb.  

Farma

Structure-function studies 
of proteins by unnatural 
amino acid mutagenesis
Kandidat: Cand.scient. Julie 

Gundelach Rannes. 

Tid: 14/3-08, kl. 14.

Sted: Benzon Auditoriet.

Afhandlingen: Et resumé kan 

rekvireres på www.farma.ku.dk/

phd/defences, og selve afhand-

lingen kan ses på Fakultetets 

bibliotek.
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Numerals in the World’s 
 Languages
FOREDRAG – Ved Harald Hammarström, 

Chalmers Tekniska Högskola

Tid: 11/3 kl. 16.30-18.30

Sted: Det nye KUA, lok. 22.0.49  

Arr.: Lingvistkredsen, www.lingvistkredsen.dk

Generalforsamling og 
 planlægningsmøde
MØDE – For yderligere oplysninger kontakt 

Carl Fuglsang, tlf.: 3393 0183

Tid: 11/3 kl. 19

Sted: Studenterlokalet, St. Kannikestræde 8, 1 

Arr.: Studentermenigheden Indre By, www.

indreby.org

The Future Role of the 
 Parliament
FORELÆSNINGSRÆKKE – Denne gang ved 

MF og tidl. MEP Lone Dybkjær. Bliv klædt på 

til EU 6

Tid: 12/3 kl. 12.15-14.00

Sted: CSS, Institut for Statskundskab, Øster  

Farimagsgade 5  

Arr.: Institut for Statskundskab,  

www.polsci.ku.dk, www.punkt.ku.dk

Midt under krigen –  
Carl Nielsens �. symfoni
FOREDRAG – Forfatter Jørgen I. Jensen vil 

 vise de forskellige tråde som samles i Carl 

 Nielsens 4. symfoni. I værket mødes flere tradi-

tioner, og en ny tænkemåde formes som har 

sin parallel i Niels Bohrs atomteorier

Tid: 13/3 kl. 20 

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis Kirke

11. marts  12. marts  12. marts  12.-13. marts

The Politics of  
Life-Style Change
FORELÆS-

NING – Ved 

Lord Anthony 

Giddens

Tid: 12/3 kl. 

14.30-16.00

Sted: Festsa-

len, Frue Plads

Arr.: Institut 

for Idræt, KU 

LIVSSTIL – Prof. Lord Giddens publiserede i 

2007 Europe in the Global Age. Her argumentere-

de han for en nytænkning af den traditionelle 

velfærdsstat. Han fremhævede »we have to bring 

lifestyle changes in heart of what ‘welfare’ 

means«. Han vil i sin forelæsning præsentere sine 

idéer om disse forandringer og udfordringer til 

velfærdsstaten.
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Empirisk arbejde med 
oplevelsesdesign og IT
SEMINAR – Sofie Scheutz fra Danmarks Radio vil 

fortælle om deres kvalitative medieforskning på 

nye medier. Sanne Jensen fra Region Hovedsta-

den vil fortælle om det nye IT eksperimentarium i 

Region Hovedstaden

Tid: 12/3 kl. 14.15-16.00

Sted: H.C. Ørstedsinstituttet, aud. 1

Arr.: Experience gruppen, et samarbejde mellem 

datalogi, humaniora og sundhedsvidenskab

Metamaterials Generate Novel 
Electromagnetic Properties
NIELS BOHR LECTURE – Ved prof. Sir John 

Pendry, Imperial College of London, Dept. of 

 Physics

Tid: 12/3 kl. 15.15

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

Universitetsparken 5

Arr.: Kollokvieudvalget/Niels Bohr Instituttet

Ledelse og organisation på 
de danske apoteker
Kandidat: Cand.scient.soc. Bjørn 

Ove Klinke. 

Tid: 13/3 kl. 13.

Sted: FARMA, aud. 4.

Afhandlingen: Et resumé kan 

rekvireres på www.farma.ku.dk/

phd/defences, og selve afhand-

lingen kan ses på Fakultetets 

bibliotek.  

Jura

Et retorisk fundament for 
juridisk argumentation

Kandidat: Cand. mag. Maria 

Louise Staffe. 

Tid: 29/2, kl. 14.

Sted: Alexandersalen, Bispe-

torvet 3.

Afhandlingen: Vil ligge til gen-

nemsyn på Det Juridiske Fakul-

tets Bibliotek, Studiestræde 34. 

Du kan også få et eksemplar af 

afhandlingen i Forskningsser-

vice, St. Kannikestræde 11, st.

 

Sundhedsvidenskab

Studies in the interactions 
between disease develop-

ment and interventions
Kandidat: Volkert Siersma 

Tid: 7/3-08, kl. 14

Sted: Chr. Hansen aud.

Heritability of Retinal 
 vascular morphology 
Kandidat: Nina C. Bille Brahe 

Taarnhøj. 

Tid: 11/3-08, kl. 12.30.

Sted: Glostrup Hospital, aud. C, 

Nordre Ringvej 57. 

Afhandlingen: Interesserede 

kan henvende sig til ph.d.- 

administrationen, e-mail:  

MLGA@sund.ku.dk.

F A C U LT Y  O F  H E A LT H  S C I E N C E S  
U N I V E R S I T Y  O F  C O P E N H A G E N  

HUMAN BIOLOGY  
- not for beginners 






• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
•  


There's still time to apply. The deadline for applications is April 1 2008.  

http://studier.ku.dk/studier_a-z/humanbiologi/ or http://humanbiology.ku.dk 

Har du viljen, så har vi udfordringerne 
– også internationalt

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

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

www.hjv.dk/ssr
Vi træder frem,

hvor andre viger tilbage

Hjemmeværnets
Særlig Støtte og
Rekognosceringskompagni
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Navne

Donationer

PROFESSOR SVEN HENNING-

SENS LEGAT – Legatet uddeles 

hvert år til den efter legatbe-

styrelsens skøn bedste danske 

populærvidenskabelige bog 

indenfor fagene samtidshisto-

rie, statskundskab og interna-

tional politik. Bestyrelsen for 

prof. Sven Hennings Legat har 

besluttet at uddele 2007-pri-

sen til: Prof. Tim Knudsen, KU, 

modtager 10.000 kr. for bo-

gen Fra folkestyre til markedsdemokrati – 

dansk demokratihistorie efter 1973. Prof. dr. 

phil. Poul Villaume, KU, og lektor, ph.d. Søren 

Hein Rasmussen (Århus Universitet) modtager 

10.000 kr. for bogen Et land i forandring – 

Danmarks historie 1970-2005. Bestyrelsen be-

står af prof. Georg Sørensen (Århus Universi-

tet), prof. Asbjørn Sonne Nørgaard (Syddansk 

Universitet), lektor Carsten Due-Nielsen (KU) 

og adjunkt Jonas Christoffersen (KU, for-

mand).

LUNDBECKFONDEN – Thomas 

Oliver Brøgger Krag, senior-

forsker på Neuromuskulær 

Forskningsenhed, Rigshospita-

let, har modtaget 1.623.000 

kr. fra Lundbeckfonden. Pen-

gene skal bruges til at forske i muskelsvind. 

Muskelvævet hos patienter med muskelsvind 

nedbrydes kontinuerligt på trods af at en del 

af de ødelagte muskelfibre til stadighed gen-

dannes. En mulig behandling vil være at øge 

og forbedre regenerationen af muskelfibre så 

flere muskelfibre erstattes hurtigere. Derfor vil 

Thomas Oliver Brøgger Krag indsprøjte stoffer 

der kan aktivere de satellitceller der er ansvar-

lige for hovedparten af regenerationen af 

musklerne. Det vil han gøre i mus med muskel-

svind og se om det medfører en forbedret mu-

skelfunktion.

NOVONORDISK/NOVOZYMES STIPENDIUM – 

Biologi-bioteknologi-studerende Morten Emil 

Moldrup fra LIFE har modtaget ét af de presti-

gefyldte forskerstipendier fra Novo Nordisk/

Novozymes til forskning i bæredygtig produk-

tion af kartofler. Målet er at reducere verdens 

forbrug af sprøjtemidler og samtidig øge ud-

byttet i kartoffelproduktionen. Morten Emil 

Moldrup vil afprøve en ny metode for beskyt-

telse af kartofler mod angreb med såkaldte 

glucosinolater, naturstoffer som bl.a. kendes 

fra den skarpe smag i sennep. »Projektet rum-

mer meget interessante perspektiver for ver-

dens fødevareproduktion. I fremtiden kan vi 

gennem plantebioteknologi bidrage til en bæ-

redygtig kartoffelproduktion med større ud-

bytte og reduceret brug af sprøjtemidler,« si-

ger vejleder på projektet Barbara Ann Halkier 

som er lektor i plantebiologi ved LIFE. 

Erindringskonstruktioner – 
Erindring og glemsel i over-
gangsperioder
SEMINAR – Ambitionen er at undersøge hvordan 

et begreb som erindring opfører sig i markante 

overgangsperioder – i denne sammenhæng navn-

lig senantikken og reformationstiden

Tid: 13/3 kl. 10.00-19.30

Sted: St. Kannikestræde 19, 2. sal

Arr.: Center for Studiet af Kulturarven fra Middel-

alderens Ritualer, www.teol.ku.dk/kulturarv/

Afskyelige snemænd og andre 
uhyrer
FOREDRAG – Ved kryptozoolog cand. scient  

Lars Thomas

Tid: 13/3 kl. 19.30

Sted: Biologisk Institut, Universitetsparken 15, 

aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening,  

www.aki.ku.dk/dnf/dnf-info.html

Lancering af  
Citronmånekampagnen
MØDE – Sløret løftes for Studenterrådets ci-

tronmånekampagne, og vi er klar til at sparke 

kampagnen i gang med nye kække politiske 

materialer!

Tid: 13/3 kl. 18.30

Sted: Fiolstræde 10

Arr.: Studenterrådet ved KU

Kvinder i antikken og 
 middelalderen
SEMINAR – Om kvindens rolle og indflydelse i 

 historien, litteraturen og samfundet med 

vægt på antikken og Middelalderen

Tid: 14-15/3 kl. 16 og kl. 11.40

Sted: Det nye KUA, lok. 23.0.50

Arr.: Studenterforeningen for græsk og latin 

v. KU, Phrontisterium, www.phrontisterium.dk

Portræt

LUNDBECKFONDENS 
NORDISKE FORSKER-
PRIS – Niels Erik Skak-
kebæk, prof., dr. med., 
har modtaget Lundbeck-
fondens Nordiske For-
skerpris for 2008 på 1,5 
mill. kr. Skakkebæk var 
indtil 2006 leder af 

Rigshospitalets Afdeling for Vækst og Repro-
duktion og er fortsat aktiv forsker på denne 
afdeling og tilknyttet KU som adjungeret 
prof. i testikeldysgenesi og hormonforstyr-
relser. Prismodtageren får 600.000 kr. som 
en personlig hæderspris og 900.000 kr. til 
brug for forskning efter eget valg. Den 71-
årige professor Niels E. Skakkebæk er inter-

nationalt højt anset for sin banebrydende 
forskning. I starten af 1970´erne identifice-
rede han de syge celler der kan udvikle sig 
til testikelkræft – en opdagelse som i dag har 
stor betydning for behandlingen af denne 
kræftform. Antallet af testikelkræfttilfælde 
er steget meget de seneste 50 år ligesom 
forekomsten af medfødte defekter i de 
mandlige kønsorganer er tiltaget, og dårlig 
sædkvalitet er blevet et udbredt problem. 
Niels E. Skakkebæks forskning dækker i dag 
både dårlig sædkvalitet, testikelkræft og for-
stadier til sygdommen, hormonforstyrrende 
stoffer, misdannelser i penis og ikke ned-
faldne testikler. Niels E. Skakkebæk vurde-
rer at sygdommene er tæt forbundne, og ef-
ter alt at dømme hænger sammen med hor-

monforstyrrelser. De skadelige miljøstof-
fer mistænkes for at påvirke drengefostre 
gennem moderens livmoder – sommeti-
der allerede før kvinden ved hun er gra-
vid.

Niels Erik Skakkebæk har publiceret 
mere end 400 videnskabelige artikler, og 
han og hans forskergruppe er fortsat me-
get produktiv. Han har opnået anerken-
delse i hele verden for sin forskning og 
har modtaget en lang række hæderspri-
ser. Han er således æresmedlem af Euro-
pean Society of Human Reproduction og 
æresdoktor ved Turku Universitet, Fin-
land.
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Kapitalisme & Porno 
FOREDRAG – Ved dr. phil, forskningsbibliotekar 

Morten Thing 

Tid: 13/3 kl. 15.15-17.00

Sted: Det nye KUA, lok. 22.0.1

Pris: 10 kr. Gratis for medlemmer

Arr.: DHS

Emnesøgning på Københavns 
Universitetsbibliotek
KURSUS – Fortrinsvis for humanistiske,  

samfundsfaglige og teologiske studerende.  

Kurset er gratis

Tid: 13/3 kl. 10.15–13.00

Sted: KUB Syd, Njalsgade 80, Kbh. S., kursuscente-

ret, lok. 8.1.128a

Tilmeldingsfrist: 10/3, til kursus@kb.dk

Arr.: KUBIS, www.kb.dk

FOREDRAG – Erotiske beskrivel-

ser og billeder er så gamle som 

skriften og billedkoderne. Men 

pornografien opstår i og med kir-

kens og statens forsøg på at regu-

lere massernes tugt, og erotiske 

beskrivelser og billeder kan masse-

produceres. Kapitalismens varepro-

duktion og behovet for masse-tugt 

skaber pornografien. 

Role of K+ channels in 
cephalic vasodilatation – 
implications for migraine 
pathophysiology
Kandidat: Aydin Gozalov.

Tid: 11/3-08, kl. 13.30.

Sted: Glostrup Hospital, aud. A. 

Afhandlingen: Interesserede 

kan henvende sig til ph.d.-ad-

ministrationen. 
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Al den snak om Erasmus

» Københavns Universitet har adskillige Erasmus Mundus- 

uddannelser og har netop sendt 15 ansøgninger om elitemidler 

af sted til ministeriet. Så ligger det lige for at spørge sig selv  

om KU er ved at sælge ud af uddannelsesprincipperne?« Af vicedirektør for uddannelse 

Hanne Harmsen

KU’S UDDANNELSER hviler på en række grund-
læggende principper. Blandt de væsentligste er at 
uddannelserne er forskningsbaserede, at bachelor- 
og kandidatuddannelser er gratis for EU/EØS-borge-
re, og har man først bestået sin bacheloreksamen, er 
der fri adgang til kandidatuddannelsen. 

De to sidstnævnte principper debatteres for tiden 
livligt i medier og på den uddannelsespolitiske sce-
ne. Helge Sander har for nyligt skullet svare på om 
Erasmus Mundus-uddannelserne er ulovlige beta-
lingsuddannelser på dansk grund og i sidste uge var 
der frist for ansøgning om elitemidler (større taxa-
metre) for særlige kandidatuddannelser.

Københavns Universitet har adskillige Erasmus 
Mundus-uddannelser og har netop sendt 15 ansøg-
ninger om elitemidler af sted til ministeriet. Så ligger 
det lige for at spørge sig selv om KU er ved at sælge 
ud af uddannelsesprincipperne?

EN ERASMUS MUNDUS-UDDANNELSE er en kan-
didatuddannelse hvor der indgår mindst tre univer-
siteter i tre forskellige EU-lande. Der udstedes et 
 fælles eksamensbevis efter afsluttet kandidatuddan-
nelse og deltagerbetalingen anvendes til dækning  
af undervisningsafgift ved de universiteter som har 
et nationalt krav herom, samt til dækning af udgifter 
på universiteterne som følge af de ekstra aktiviteter 
der indgår i programmet og som følge af den ekstra 
administration. På den måde er betalingen en for-

udsætning for gennemførelsen af uddannelsen.  
Disse regler støder på flere områder sammen med de 
danske regler, og universiteterne har igennem flere 
år været i dialog med ministeriet for at finde en mo-
del der kunne hænge sammen. Det er denne dialog 
der i øjeblikket kulminerer. 

KU engagerer sig nu i det fremadrettede arbejde 
for at finde en model så vi både kan holde fast i de 
grundlæggende principper og være med i en dyna-
misk international uddannelsesudvikling – og i det 
internationale marked for viden som EU også er. Er 
der rod i fortiden, rydder vi op i den, men målet er 
helt klart – at KU også fremover kan deltage i Eras-
mus Mundus. 

På KU har det hele tiden været muligt at tage en 
fuld gratis dansk uddannelse indenfor samme fag-
område som Erasmus Mundus-uddannelserne, og 
det princip skal der ikke ændres ved. På den måde 
kan vi fortsat leve op til vores princip om adgang til 
gratis uddannelse.

BESTYRELSEN PÅ KU gjorde det i løbet af strategi-
processen med Destination 2012 klart at KU er et 
bredt universitet hvor man ikke ønsker at skabe A og 
B-studerende gennem eliteuddannelser. I mellemti-
den har ministeriet udbudt en pulje af elitemidler 
som konkret er et ekstra taxameter på 30.000 kr. om 
året. Disse midler har KU valgt at søge om. Bestyrel-
sen har tilsluttet sig et princip så grundlaget for an-

søgningerne er at der ikke skabes A- og B-hold på en 
uddannelse på KU. Dette sker ved at det kun er hele 
og afgrænsede uddannelser der søger elitemidler. 
Man bliver således ikke en jura-studerende der en-
ten går på ’eliteversionen’ eller på ’den almindelige 
jura-uddannelse’. Derimod kan det juridiske fakultet 
udmærket søge midler til en selvstændig uddannelse 
som opfylder kravene om blandt andet at være sær-
ligt krævende og målrettet et mindre antal særligt 
motiverede studerende. Derudover har KU besluttet 
at alle ansøgninger om elitemidler til nye eller eksi-
sterende uddannelser skal ligge indenfor rammerne 
af de engelsksprogede COME-kandidatuddannelser 
som er beskrevet i Destination 2012, men som end-
nu ikke er udviklet. På denne måde håber KU at kun-
ne få midler til at udvikle og videreudvikle nogle af 
vores mange gode uddannelser på en måde der lig-
ger klart indenfor vores strategi, og som ikke går på 
kompromis med vores grundlæggende principper. 

Begge eksempler viser hvor vigtigt det er at have 
principper og strategier på uddannelsesområdet. De 
kan bruges til at forholde sig til de eksterne udviklin-
ger og pres som vi hverken skal eller vil undgå. Og 
de kan bruges til - i stedet for at reagere kortsigtet og 
melde os ud af Erasmus Mundus og splitte uddan-
nelserne op ved at lave elitespor – at vælge en ret-
ning som er konsistent med den langsigtede udvik-
ling vi ønsker for KU’s uddannelser og bygger på de 
principper vi finder vigtige. 


