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SERViCE? iKKE på Ku!
TREDJEVERDEnSKLASSE – Læs Ku-studerende Christiane Rudolphs beretning om universitetets telefonkøer, fla-

skehalse og bureaukratisk bøvl, der koster de studerende både tid og penge. Artiklen er årets mest kommenterede 

på uniavisen.dk.

huN KOM iND 
fRA højRE, 
NEj VENSTRE
SIE IST zuRÜCK – Lykke Friis 

vender tilbage til tjansen 

som prorektor på Ku, denne 

gang med universitetets nye 

indsatsområde ’uddan-

nelse’ som sin ressort. 

SuND gøR EKSAMEN Til EN AfTENSfORESTilliNg
STuDIEFORHOLD – 250 farmacistuderende kommer til at svede over deres eksamen i farmakognosi helt indtil 

klokken 22.00 en fredag aften. Eksamenen skal nemlig for første gang aflægges digitalt, og et stort pres på Ku’s 

it-eksamensfaciliteter betyder, at de kommende farmaceuter skal indstille sig på at indlede weekenden ved eksa-

mensbordet.

SpARKET uD MED SMølf
SPECIALEmARKERInG – Institut for nordiske Studier og Sprogvidenskab markerer de studerendes afslutning på 

kandidatstudiet ved at overrække dem en smølf. Den historie kan du læse på side 10 i denne avis. Og på uniavisen.

dk fortsætter diskussionen for og imod de små blå kravl og forskellige alternative muligheder, fx mumitrolde. »Ville 

da SÅ meget hellere ha’ en smølf med til specialefejring end en mumitrold. Der er da ikke nogen i hele verden, der er 

en større partypooper end en mumitrold!« bemærker ‘nicolai’.

fåR Du DET, Du hAR bEhOV fOR?
LÆS OP – uniavisens nyhedsbreve lander nu en 

gang om ugen i samtlige Ku’s mail-indbakker. 

Fremragende for dem, der bruger deres Ku-

mail. men hvis du hellere vil have avisen sendt til 

den mailadresse, du faktisk tjekker derhjemme, 

er det også enkelt klaret. Skriv din mailadresse 

i feltet på forsiden af uniavisen.dk og klik på 

pilen, så vil du fremover være opdateret. Fx om 

de seks Roskilde-billetter vi sætter på højkant 

her i juni måned. 

REKTOR Vil DROppE fRATRæDElSESgODTgøRElSER
CHEFLØn – Rektoratet anbefaler bestyrelsen at ændre praksis, så ledere ikke fremover kan få fratrædelsesbonus, 

når deres ansættelser forlænges. 

EN blAffERS guiDE Til DEN 
gODE SOMMER
SPAREFERIE – Sommerferien står for døren. 

men hvad kan man egentlig foretage sig på 

Su, hvis man ikke ligefrem higer efter at bruge 

sommeren på at plukke jordbær eller tage som-

merkurser i Ku’s støvede auditorer? En Ku’er 

har et bud på en ferieform, der involverer små 

penge, en kæmpe ja-hat og en løftet tommel-

finger.

LÆS arTiKLerNe i DereS HeLHeD PÅ
uNiAViSEN.DK

Scan koden og besøg netavisen.

fRA uNiAViSEN.DK

lAb AND libRARY: 
ThE DEpThS Of SpACE fROM ThE DRiEST plACE ON EARTh
Daniele malesani has travelled far away from home to obtain detailed observations 

of remote galaxies – collections of billions of stars so far away that the individual 

stars cannot be distinguished.

guiDE: 
CREATiVE WAYS TO fiND hOuSiNg iN COpENhAgEN
Forget ‘knowing the right people’. The university Post shows you 10 different ways 

to find a place to stay that have actually worked.

ThE big AuDiTiON
A new type of collective seems 

to be emerging. Forget about 

hippies, this is hipster. And 

though you shine on paper, 

it won’t get you in. To get this 

room you gotta have the 

x-factor.

TOp 10 plACES 
TO READ YOuR bOOK iN SuNNY COpENhAgEN
The exam is just around the corner and the sun is here, so where to go? This is our 

guide to hidden reading spots where you can relax with your textbook while flashing 

your sunglasses. 

uNiVERSiTY pOST REpORTER ON ‘TERROR’ liST
The Danish People’s Party has published a list of new citizens in national media, 

claiming that one of these people poses a threat to national security. university Post 

reporter Victor Yakimov is on this list. And he is proud of it, he says.

reaD THe FULL arTiCLeS, Com-
meNTS,  aND THe reSPoNSeS To 
THem oN uNiVERSiTYpOST.DK

Scan the QR code with your smartphone and stay 

tuned on our site.

ON uNiVERSiTYpOST.DK
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bolig

Hjemløse stude-
rende kæmper om 
kvadratmeterne

Sommerferietid betyder boligstress for mange studerende. Fremlejemål 
ophører, folk flytter ud og især ind, og konkurrencen om københavnske 
kvadratmeter er på sit højeste. Frank Jensens bebudede 370 studieboliger 
er en dråbe i havet, lyder det fra Studenterrådet. De kræver 3.000 nye boliger 
til 3.000 kroner over de næste tre år.
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bOligMANgEl
Af Therese Leonhardt Hjorth

Et løfte om 370 nye studieboliger vil næppe 
løse boligproblemerne i Københavns Kom-
mune, hvor studerende i stadigt større ho-
betal hver sommer strømmer til for at blive 
mødt af skilte med påskriften »alt optaget.« 
At komme ind på boligmarkedet viser sig for 
mange at være mindst lige så svært som at 
blive optaget på drømmeuddannelsen.

»Det her er ikke noget luksusproblem, der 
handler om at studerende for alt i verden 
vil bo centralt. Selv studerende, der bor 
langt væk fra universitetet bliver tvunget til 
at betale overpris,« vurderer formand for 
Studenterrådet ved Københavns Universitet 
Gwen Gruner-Widding.

»Det er et megastort problem, hvis man 
ikke har et fast eller ordentligt sted at bo, 
for det går både ud over ens sociale liv og 
mulighederne for at præstere i klasseloka-
lerne. I den situation bliver studieaktivitet 
ofte nedprioriteret,« siger hun.

I en tid, hvor hurtig gennemførsel tilsy-
neladende er altafgørende for uddannelses-
politikerne på Christiansborg, er det et 
argument, som burde vinde gehør, mener 
formanden.

boligmangel tager energi fra studierne
Studenterpolitikere landet over er nemlig 
enige om, at ordentlige levevilkår – og 
herunder en god bolig – er et absolut nød-
vendigt fundament for at kunne være flittig 
studerende. Og når politikerne vil have flere 
unge til at studere og til at gøre det hurtige-
re, er det ikke nok at give dem et studiekort 
og en plads på et universitet. Der skal også 
være plads til dem i byen, hvor de læser.

»Man bruger rigtig meget energi, hvis 
man bor dårligt, for dyrt eller uden fast 
adresse. En energi, der var bedre brugt på 
universitetet,« siger Gwen Gruner-Widding.

Er huslejen for høj, presser det studeren-
de til studielån eller øget erhvervsarbejde, 
der også kan være med til at tage fokus fra 
studierne. Studenterrådet er derfor forta-
lere for, at en husleje ikke bør overstige  
40 procent af en SU – og da slet ikke i nær-
heden af de 102 procent (af den udbetalte 
SU), kandidatstuderende ifølge en nylig 
Djøf-undersøgelse i snit betaler i dag.

flere om de samme boliger
En opgørelse fra Socialministeriet viste i 
2011, at kun hver femte bolig i hovedstaden 
havde en husleje på under 4.000 kroner om 
måneden. Men udlejede enkeltværelser og 
kollegieboliger er ikke en del af undersø-
gelsen, og den store forskel mellem udbud 
og efterspørgsel tillader i praksis høje leje-
boligpriser.

I et forsøg på at imødekomme nye og 
større generationer af studerende har 
Køben havns Kommune sidste år efter 17 år 
ophævet det kontroversielle stop for alment 
ungdomsboligbyggeri, der blev indført i 
1995. Dengang var der udsigt til faldende 
ungdomsårgange, men i den samme perio-
de er studenterbefolkningen på Københavns 
Universitet alene steget med 36 procent. 

Sideløbende har områdets andre uni-
versiteter – Dansk Teknisk Universitet, Co-
penhagens Business School, RUC og filialer 
af Aalborg Universitet – og mange øvrige 
uddannelsesinstitutioner også øget deres 
optag markant.

Så selv om kommunen undervejs har 
omdannet andre boligtyper til ungdomsbo-
liger, er konklusionen, at der siden 1995 er 
kommet betragteligt flere studerende per 
boligkvadratmeter, hvorfor overborgmester 
Frank Jensen (S) nu tager affære og for ny-
lig har bevilget opførelse af 225 lejligheder 
målrettet studerende.

»Det er bestemt en prioritet at forbedre 
boligsituationen for de studerende i Kø-
benhavn, og nu er de 225 nye boliger kun 
en lille del af vores overordnede indsats 

på ungdomsboligområdet,« siger han til 
 Uniavisen.

»Vi skaber tusindvis af boliger, der er 
velegnede for studerende. Vi omdanner 
almene familieboliger til ungdomsboliger, 
udlejer til studerende og støtter opførslen 
af private ungdomsboliger,« siger overborg-
mesteren.

plads til almindelige københavnere
Studenterrådsformanden synes alligevel 
ikke, at kommunen og hovedstadsregionen 
er i nærheden af at gøre nok for de mange 
studerende. De må ganske enkelt kunne til-
byde noget mere, bedre og billigere.

»Det er på tide, at Københavns Kommune 
kommer ud af startboksen. De stillede sig 
klar sidste år (ved ophævelsen af byggestop-
pet, red.), men de har ikke rigtig rykket sig,« 
siger Gwen Gruner-Widding, der ønsker sig 
3.000 boliger til 3.000 kroner over de næste 
tre år.

»Det forventes, at mindst 40.000 flere 
unge vil komme til byen mellem 2012 og 
2020. Derfor kræver situationen, at der 
lægges en plan omgående, og at politikerne 
ikke først handler, når ventelisterne har 
vokset sig mange gange længere.«

Frank Jensen og hans rådhus-hold er 
imidlertid i gang, og sidste års overskud i 
pengekassen har skabt mulighed for at opfø-
relsen af de 225 nye studieboliger kan blive 
sat i gang til efteråret. De skal være med til 
at sørge for, at der også fremover er plads til 
»almindelige københavnere« i hovedstaden.

»Vi har en stærk økonomi. Derfor kan 
vi styrke fællesskabet i København ved at 
forbedre forholdene for helt almindelige kø-
benhavnere. Vi satser på almene boliger, så 
det ikke kun er eliten, der har råd til at bo i 
byen,« lød det fra overborgmesteren om det 
tiltag i en pressemeddelelse i april.

ældreboliger giver rum til unge
Her vedtog et bredt politisk flertal at bygge 
de nye studieboliger, der kommer til at 
koste kommunen 23 millioner kroner. De 
lover, at unge lejere vil komme til at slippe 
noget billigere med en månedlig husleje på 
maksimum 100 kroner per kvadratmeter 
eksklusiv forbrug.

Det er muligt, fordi kommunen i virke-
ligheden ikke bygger nyt, men omdanner 
eksisterende ældreboliger, der står tomme, 
til studieboliger, der dermed også kan få en 
god placering og samtidig bliver hurtigere 
færdige.

Sidste år blev det desuden besluttet at op-
føre 145 ungdomsboliger, og kommunens 
titusinder studerende får dermed indtil vi-
dere i alt 370 ekstra øremærkede studiebo-
liger at kæmpe om i løbet af de kommende 
år. Ifølge Københavns Kommunes ungdoms-
boligstrategi er målet dog, at der skal etab-
leres 1.500 ungdomsboliger inden 2015.

Forventningen er, at unge mellem 25 og 
29 år fra 2016 vil være den største befolk-
ningsgruppe i København. For Studenterrå-
det er det et klart incitament til at begynde 
at bygge mere studievenligt og tænke unge 
ind i al byplanlægning.

Studiestartskaos på sofaen
Allerede nu eskalerer boligproblemerne i 
takt med de øgede studenteroptag, og et 
rekordstort antal unge skrev sig ved studie-
starten 2012 op på Centralindstillingsudval-
gets akutliste for boligsøgende. Godt 1.200 
studerende meldte, at de stod uden tag over 
hovedet.

Nogle af dem valgte at benytte sig af 
Studenterrådets sofaformidling, som vakte 
stor opmærksomhed både i pressen og hos 
borgere, der velvilligt stillede sofaer til 
rådighed for nytilflyttede studerende. I alt 
blev 100 studerende matchet med sofaejere 
i hele Storkøbenhavn. Og det siger en del 
om de hjemløse studerendes despera-
tion, mener studenterrådsformand Gwen 
 Gruner-Widding.

»100 studerende valgte at bo hos totalt 
fremmede mennesker. De har ikke haft an-
dre muligheder overhovedet.«

Alligevel vil overborgmesteren ikke ga-
rantere, at nye studerende ikke fortsat vil 
være nødsaget til at spendere måneder på 
sofaer, vandrerhjem og campingpladser, når 
de ankommer til hovedstaden.

»Da jeg første gang blev valgt ind i Folke-
tinget og flyttede til København fra Aalborg, 

boede jeg selv de første måneder på min fa-
milies sofaer. Sådan er det jo ofte, og det er 
en del af gamet, når man flytter til en ny by. 
Men det er ikke desto mindre en stor priori-
tet at forbedre boligsituationen for de unge 
i København,« siger Frank Jensen.

Uniavisen har forgæves forsøgt at få en 
kommentar fra boligminister Carsten Han-
sen (S).

therese.hjorth@adm.ku.dk

Gode råd 
til lejere
Den gratis studenterretshjælp ung 
Ret er til for at oplyse unge om deres 
rettigheder. Her giver de dig fem gode 
boligråd, så du ikke kommer i klemme, 
når du skal leje en bolig.

lEjEbOligjuRA
Af Therese Leonhardt Hjorth

Hos retshjælpen Ung Ret kan du som studerende mellem 18 og 
30 år få gratis juridisk rådgivning. Retshjælpens rådgivere er 
jurastuderende ved Københavns Universitet og fuldmægtige fra 
diverse advokatfirmaer i København. Rådgivningen er pro bono 
og helt gratis.

Ung Ret får særligt omkring sommerferien mange henven-
delser om leje af bolig og giver her deres fem bud på ting, der er 
vigtige at have i baghovedet, når du begiver dig ud på lejemar-
kedet:

1.  Betal aldrig depositum eller forudbetalt leje kontant eller før 
lejekontrakten er underskrevet. Din udlejer kan højst kræve 
tre måneders forudbetalt leje samt tre måneders depositum.

2.  Sørg altid for at informere udlejer om fejl og mangler inden 
14 dage efter din indflytning og husk at tage billeder af de fejl 
og mangler, du finder, så du kan dokumentere dem senere 
hen.

3.  Er dit lejemål tidsbegrænset, så vær opmærksom på, at det er 
uopsigeligt i hele perioden – både for dig selv og din udlejer. 
Dette kan kun fraviges til fordel for dig som lejer.

4.  Få alle aftaler med din udlejer på skrift, så du kan dokumen-
tere dem.

5.  Undersøg altid det punkt i lejekontrakten, der står under § 
11. Her gemmer der sig ofte tilføjelser, der kan have stor be-
tydning for dit lejeforhold, såsom huslejeregulering. Brug din 
sunde fornuft, og hvis du synes, at noget lyder urimeligt, så 
kan det være, der er noget om det.

uNg RET

Har du spørgsmål i forbindelse med flytning til ny lejlighed, 

kan du få gratis retshjælp ved at kontakte ung Ret.

www.ungret.dk, kontakt@ungret.dk, tlf. 2875 3831.
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bolig

 boligløse  Agnethe  
pendler fra 
 Sønderjylland  
til Ku

 

en bolig i København. Og det er ikke første 
gang, hun står i den situation. 

 Da hun i august 2009 rykkede fra Aarhus, 
hvor hun havde læst på musikkonservato-
riet, til hovedstaden for at begynde på KU, 
havde hun heller ingen bolig at flytte ind i. 
Efter adskillige måneder – der også dengang 
blandt andet blev tilbragt i Kastrup – fandt 
hun dog en lejlighed, som hun kunne dele 
med en veninde, og hvor hun boede to år, 
før universitetsstudierne bragte hende til 
Tyskland.

 Denne gang har Agnethe Melchiorsen 
ikke været lige så heldig. Men selv om sofa-
månederne på Amager og den nuværende 
boform for mange lyder som en grel skæb-
ne, mener den tyskstuderende alligevel, at 
hun er privilegeret, fordi hun har haft mu-
ligheden for at kunne sige fra over for ublu 
huslejekrav.

 »Selvfølgelig har det været udmattende 
ikke at have mit eget sted. Men til gengæld 
jeg har ikke været nødsaget til at sige ja til 
hvad som helst, fordi jeg har haft et netværk 
at overnatte hos. Og da jeg kun følger to fag 
dette semester, har det kunnet fungere med 
at pendle, efter jeg flyttede hjem.«

lejepriser ud af proportioner
På den måde er det lykkedes Agnethe Mel-
chiorsen at undgå at bidrage til det køben-
havnske boligmarked, hun beskriver som 
stærkt problematisk og som »en ond cirkel«

 »Der er tydeligvis mange, der lukrerer 
på boligmanglen,« sukker hun og fortæller 
om sin oplevelse, da hun var ude og kigge 
på et værelse i en lejlighed i Sydhavnen. Det 
var ganske vist ikke særlig centralt, men det 
var billigt (2.600 kroner), og medbeboerne 
virkede søde. Men da de fortalte, at huslejen 
skulle lægges i postkassen i kontanter, røg 
det helt ud af betragtning.

 »Jeg vil ikke være med til at hjælpe folk 
med at undgå at betale skat,« siger hun be-
stemt.

 Men hun forstår godt, at man kan føle sig 
fristet af den slags tilbud. 

 »Lejepriserne er helt ude af proportioner. 
Så der er en klar tendens til at folk vælger at 
købe i stedet for at leje, fordi det er billigere. 
Men når der kommer færre lejeboliger, så 
eksploderer situationen først for alvor.«

Det svære, men almennyttige nej
Hvad tror du løsningen er?

»Nu er det jo ikke mig, der er politiker. 
Men noget der gør mig harm er diskursen 
om, ’at man først er voksen, når man ejer 
selv og bor alene.’ Jeg ønsker mig virkelig 
en ændring af det mindset.«

 »Og så kunne jeg godt tænke mig, at man 
overvejede at begrænse de mange foræl-
drekøb. Jeg kan godt forstå, at man vil sikre 
sine børn gode forhold, men det skaber et 
samfundsmæssigt problem,« siger Agnethe 
Melchiorsen og fortæller, at hun selvfølgelig 
også håber, at der kommer gang i etablerin-
gen af billige studieboliger.

 Hvilke råd har du til de studerende, der 
prøver at bane sig vej igennem Københavns 
boligjungle?

 »Jeg vil i hvert fald gerne slå et slag for, 
at man ikke skal være så forhippet på at bo 
alene.«

 »Derudover ville det jo være oplagt, at 
opfordre til at sige nej til værelser til åger-
priser. Men jeg er godt klar over, at det er 
meget svært, hvis alternativet er, at man 
ryger på gaden. Men spørg i hvert fald dig 
selv: ’Har jeg andre muligheder?’«

 Det har Agnethe Melchiorsen personligt 
gjort. Næste semester skifter hun Toftlund 
ud med Berlin. I første omgang for at tage 
en pause fra studierne, mens hun overvejer 
om overbygningen skal tages ved et tysk el-
ler dansk universitet. Og hendes boligsitua-
tion har spillet en væsentlig rolle i det valg.

 »Jeg har boet i Berlin før, og det er et 
bolig marked, der tiltaler mig. Det er billi-
gere og så kører de bofællesskabsstil, der er 
svær at finde i København.«

nicklas.lund@adm.ku.dk  
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bOligMANgEl
Af nicklas Freisleben Lund

»Der må da findes værelser i København til 
3.000 kroner.«

 Sådan cirka lød Agnethe Melchiorsens 
mantra, da hun sidste sommer vendte hjem 
til København efter et års udvekslingsophold 
ved universitetet i Tübingen.

 Det gør der vist også. Men den 29-årige 
KU-studerende, der læser tysk på tredje år, 
har måttet sande, at de helt billige værelser 
er få og vanskelige at få fingre i. Så vanske-
lige, at Agnethe Melchiorsen fra oktober til 
marts havde base hos slægtninge i Kastrup. 
Herefter stod den på nogle uger hos broren i 
Hillerød, før hun tog konsekvensen af de  
mange måneders hjemløshed og flyttede  
hjem til sine forældre i Toftlund nær  Tønder. 

 Herfra har Agnethe de sidste måneder en 
gang om ugen taget den fire en halv time 
lange togtur for at følge undervisningen på 
Det Humanistiske Fakultet på Amager.

 Det lyder som en ret radikal løsning. Men 
er der virkelig ikke værelser at få? Er det ikke 
bare dig, der er for kræsen?

 »Der er værelser, men der er også rigtig 
mange om buddet. Og så koster de tit kas-
sen,« fortæller Agnethe Melchiorsen, da Uni-
avisen fanger hende på mobilen i det jyske. 
Hun understreger, at hun har søgt en masse 
værelser og flere af de eftertragtede ’gamle’ 
kollegier. Men hun har valgt de mange til-
bud i 4-5.000 kroners-klassen fra. 

 »Det vil jeg ikke betale for et værelse. Jeg 
synes ikke det kan være meningen, at jeg 
ved siden af mine studier skal arbejde 20 
timer for at hive huslejen hjem. Jeg er stor 
tilhænger af SU’en, men der bør være en 
bedre sammenhæng mellem støtten og de 
udgifter, de studerende har. Og det er bare 
enormt dyrt at bo i København.«

privilegeret at kunne sig fra
Agnethe Melchiorsens »meget ideologiske« 
holdning til boligspørgsmålet har indtil 
videre gjort det umuligt for hende at finde 

case

Efter måneder som boligløs i København er Ku-studerende 
Agnethe melchiorsen flyttet hjem til Sønderjylland. Hun har  
meldt sig ud af kampen om en studiebolig på det københavnske 
marked, der er præget af egoisme og ågerpriser.
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»  Du kan  
jo altid bare  
flytte på  
kollegie« 
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DEN VilDE bOligjAgT
Af morten nielsen og nicklas Freisleben Lund

Vi ved det jo dybest set alle sammen. Når 
studerende klager over boligmanglen i 
Køben havn, så skyldes det, at de er forkæ-
lede curlingbørn, der kun vil bo i billige to-
værelseslejligheder inden for voldene.  

For selvfølgelig er der bolig at få, hvis 
man er villig til at nøjes med 12 kvadratme-
ter og et delekøkken – eventuelt i udkanten 
af København. Med andre ord: Man kan jo 
altid bare få et kollegieværelse. 

»Kan man virkelig?« spørger den håbe-
fulde boligsøgende så, pludselig opløftet af 
fordommen. Men nej, det kan man faktisk 
ikke.

Uniavisen har forhørt sig hos de storkø-
benhavnske kollegier, og det viser sig, at det 
langt fra er ligetil at få et kollegieværelse. 

For med det store antal af unge, der kom-
mer til København for at uddanne sig, er 
hovedstadens kollegier populære som aldrig 
før. 

Hvor man en gang stort set kunne spad-
sere direkte ind fra gaden og få stukket en 
nøgle i næven, er der nu ventetid på stort 
set alle københavnske kollegier. Faktisk er 
den gennemsnitlige ventetid helt oppe på to 
til tre år. Det oplyser Kollegiernes Kontor, 
der står for anvisningen af en stor del af kol-
legieværelserne i København.

Det største tålmod kræver det, hvis man 
vil ind på kollegiet Sofiegården på det efter-
tragtede Christianshavn. Her kan det tage 
helt op til fire år før, der bliver plads. 

Men selv på Københavns største og nok 

mest berygtede kollegium er der ventetid. 
Således er der på Grønjordskollegiet – de 
farveladeklattede betonklodser på den ama-
gerkanske hede, der går under øgenavnet 
’Selvmordskollegiet’ – en ventetid på 12 til 
18 måneder, før man kan lukke døren til et 
af de 18 kvadratmeter store værelser bag 
sig.

Også kø i forstæderne
For de utålmodige (eller desperate) er der 
dog alternativer, selv om man ikke slipper 
for at vente. Bevæger man sig ud til forstæ-
der som Hvidovre, Rødovre eller Alberts-
lund, oplyser Kollegiernes Kontor, at man 
må indstille sig på at træde boligmæssigt 
vande et sted mellem ni og 12 måneder, før 
man bliver tilbudt et ledigt værelse.

Det eneste kollegium, der kan tilbyde et 
værelse med det samme, er Hoffmanns Min-
de Kollegiet i Brønshøj. Herfra er cykelturen 
til læsesalen klaret på 15-20 minutter. Men 
selv om du så bor endnu længere ude end i 
det forsøgsvis dancehall-cool Nordvest, så 
skal du ikke regne med at kunne give mange 
omgange i byen. 

Priserne ligger fra godt 4.900 kroner for 
21,5 kvadratmeter til 6.800 kroner for 28 
kvadratmeter. Men så har du også adgang 
til egen altan. Med udsigt til et eller andet, 
der ikke er omtalt i Turen går til København.

Alligevel skal man ikke vide sig sikker. For 
på grund af sommerens masse-studenter-
vandring mod hovedstaden, forventer Kol-

legiernes Kontor, at der også snart vil være 
venteliste på Hoffmanns Minde Kollegiet.

Mange ansøgere til private kollegier
På de selvejende kollegier som Rigshospita-
lets Kollegium og Egmont Kollegiet kan man 
ikke nøjes med langmodighed, hvis man 
gerne vil ind. Det kræver en god ansøgning, 
og der er mange om buddet. 

150 ansøgninger kommer der i gennem-
snit hver måned til Rigshospitalets Kollegi-
um, mens der i samme periode normalt kun 
bliver otte-ti ledige værelser. Selv for huma-
niorastuderende burde det altså stå klart, at 
de fleste søger forgæves. Havde der været 
venteliste, så mener kollegiets administra-
tion, af den let kunne have været på 20 år.

 Samme billede tegner sig på Egmont Kol-
legiet, hvor administrationen »set med de 
positive briller« håber på at kunne tilbyde 
plads til mellem 100 og 150 af de 500 håbe-
fulde ansøgere, der søger tre gange om året.

Der er jo også dejligt i helsingør
Hos Centralindstillingsudvalget (CIU) er 
der dog hjælp at hente for de studerende, 
der står i akut boligmangel. Men hjælpen er 
til gengæld så et stykke væk, fortæller CIU’s 
daglige leder Lasse Harder.

»Hvis man som studerende vil have noget 
at bo i med det samme, så er man nødt til 
at flytte til enten Roskilde eller Helsingør,« 
siger han.

 Her er der ifølge Lasse Harder både 

tomme lejligheder og kollegieværelser, der 
er til at betale på et SU-budget. Dog må KU-
studerende så også indstille sig på at kaste 
penge efter DSB til et månedskort. 

Tommelfingerreglen er, ikke overra-
skende, at jo tættere man kommer på byen, 
desto sværere bliver det at finde studiebolig 
i en fart.

»Det er svært at sige noget generelt om 
ventetiden, men i København er der i hvert 
fald mellem et halvt og et helt års ventetid,« 
siger Lasse Harder.

 »Men det kommer meget an på situatio-
nen. For bor man hjemme hos sine forældre 
i Ballerup og vil bare gerne vil have et sted 
at bo inde i byen, står man langt nede på 
listen. Men står man alene og uden tag uden 
tag over hovedet, gør vi hvad vi kan for at 
finde noget hurtigst muligt«.   

Lasse Harder forklarer, at de ungdoms-
boliger i hovedstaden, der er hurtigst at få, 
ligger på Amager ved Field’s eller i Ting-
bjerg. Men heller ikke her slipper man for 
ventetid.

 »Hvis man lige er blevet smidt ud og står 
med et akut boligproblem, så kan man få en 
lejlighed i Tingbjerg i løbet af tre-fire må-
neder. Men hvis man bor hjemme hos sine 
forældre i rimelig afstand af København, går 
der længere tid,« siger han. 

uni-avis@adm.ku.dk 

man kan ikke længere være sikker på at  
få et kollegieværelse, hvis alt andet 
glipper. I gennemsnit skal man vente  
to-tre år på en plads på et af hoved-
stadens kollegier. 

DET fORjæTTEDE lAND – Grønjordskollegiet i Ørestaden 

deler arkitektur med DDR og har alligevel halvandet års venteliste.
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dobbeltbooket 
jurastuderende er
dobbeltbooket dobbeltbooket dobbeltbooket dobbeltbooket i
eksamensperioden

EKSAMEN
Af morten nielsen

Kender du det, når en eksamen ad gangen 
bare ikke er nok? Det gør de på Jura. En 
gruppe tredjeårs-studerende har i den se-
neste måned skullet bladre ekstra hurtigt i 
paragrafferne for at klare eksaminerne. 

 Det skyldes, at der i løbet af de 14 dage 
som eksamenen i straffeproces varede også 
lå en femtimers skriftlig eksamen i retsfilo-
sofi. Dobbeltbookingen har ifølge de stu-
derende, som Uniavisen har talt med, skabt 
irritation på studiet, hvor flere helt har valgt 
at droppe den ene eksamen for at koncen-
trere sig om den anden.

 To af dem er Nanna Hernes og Sebastian 
Meyer Peters. De valgte begge at blanke 
eksamen i retsfilosofi den 14. maj for til 
gengæld at kunne koncentrere sig fuldt ud 
om deres eksamen i straffeproces fra den 
3. til den 17. maj. Det har ifølge de to sjette 
semester-studerende været nødvendigt for 
at få gode karakterer på et konkurrencepræ-
get jurastudium. 

 »Hvis det gjaldt liv og død, kunne jeg 
godt være gået op og måske akkurat være 
bestået, men det er ikke en del af præmissen 
på det her studium. Jeg vil gerne have gode 
karakterer og klare det godt, så derfor følte 
jeg mig presset til at droppe eksamen i rets-
filosofi, da jeg ikke kunne nå at forberede 
mig,« siger Sebastian Meyer Peters og tilfø-
jer, at to uger mellem eksaminerne havde 
været perfekt, men at fem til syv dage havde 
været nok. 

 De to studerende fortæller, at der på 
grund af det store fokus på karakterer nor-
malt er mange, der blanker eksaminerne for 
at få endnu mere tid til forberedelse. De me-
ner dog, at deres situation er anderledes.

 »Der er forskel på den slags konkurren-
ce-reeksamen og så denne her, hvor det 
simpelthen handler om overlevelse,« siger 

Sebastian Meyer Peters. Nanna Hernes bak-
ker ham op:

 »Det er jo folks eget problem, hvis de 
blanker en eksamen, hvor der faktisk er tid 
til forberedelse, fordi de vil have 12 og ikke 
nøjes med 7 eller 10. Men når vi kommer 
derud, hvor eksaminerne ligefrem ligger 
oven i hinanden, og man derfor ikke kan nå 
at læse op, så synes jeg, vi er ude over det, 
man må forvente,« siger hun og fortsætter:

 »Jeg er 100 procent sikker på, at jeg ikke 
var bestået, hvis jeg var gået op.«

14 døgns-eksamen tager ikke 14 dage
På Det Juridiske Fakultet forklarer uddan-
nelsesleder Stine Jørgensen, at man ikke 
kan reservere 14 dage udelukkende til eksa-
men i straffeproces, og at det heller ikke var 
tanken, da den blev indført.

 »Til sådan en 14 døgns-eksamen som 
straffeproces forventer vi jo ikke, at de stu-
derende sidder otte timer om dagen i 14 
dage og arbejder. Det her er en anderledes 
eksamensform, der giver mulighed for at 
reflektere og undersøge og er ikke på den 
måde en intensiv arbejdsproces. Derfor me-
ner vi godt, det kan lade sig gøre med begge 
eksaminer,« siger Stine Jørgensen og fortæl-
ler, at der fra fakultetets side er et ønske 
om, at de studerende skal prøve forskellige 
eksamensformer.

 Men at en 14 døgns-eksamen ikke er 
ensbetydende med 14 dages arbejde væk-
ker undren hos Nanna Hernes og Sebastian 
Meyer Peters.

 »Jeg kunne godt have lavet straffepro-
cesopgaven på kortere tid for at nå at for-
berede mig til retsfilosofi, men det kan bare 
ikke være rigtigt, det skal være sådan. Min 
eksaminator forventer jo, at jeg har brugt 
14 dage på at lave et godt stykke arbejde,« 
siger Sebastian Meyer Peters. 

 Uddannelsesleder Stine Jørgensen me-
ner dog ikke, at det bør være nødvendigt at 

EKSAmEnSKOKS – Jurastude-

rende Sebastian meyer Peters 

og nanna Hernes måtte springe 

en eksamen i retsfi losofi  over, da 

den lå midt i en to uger lang ek-

samen i straff eproces. De skal til 

reeksamen i august, og de bliver 

ikke bachelorer på normeret tid.
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fokusere særlig meget på retsfilosofi i løbet 
af de 14 dage, som straffeproceseksamenen 
varer. 

 »Vi tænker ikke, at eksamensperioden 
bare skal bruges til at læse op. Vi forventer 
jo, at de fleste studerende forbereder sig i 
løbet af semesteret, hvor vi blandt andet 
har tilbudt repetitionsundervisning. Derfor 
mener vi ikke, at der har været noget til hin-
der for at placere eksaminerne på den her 
måde,« siger hun.

 Nanna Hernes er enig i, at man godt kan 
forberede sig tidligere, men hun tvivler på 
effekten.

 »Man kunne godt begynde helt vildt 
tidligt på at læse op, men hvor frisk er det 
så lige i hukommelsen, når man skal til ek-
samen?« spørger hun og suppleres af Seba-
stian Meyer Peters:

For en gruppe tredjeårs-studerende på Jura har denne eksamensperiode budt på 
to eksaminer på samme dag. Det har i fl ere tilfælde betydet, at den ene eksamen 
er blevet blanket for at holde fokus på den anden. men det kan godt lade sig gøre 
at tage begge eksaminer, lyder det fra fakultetet. 
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Tag hånd om 
din eksamens-
angst

EKSAMEN
Af Eva Bjerrum-Bohr

I 2012 henvendte omkring 5.600 studerende sig til Studenter-
rådgivningen. Omkring 18 procent af dem døjede med proble-
mer, der relaterede sig til eksamensangst og stress. Og tallene 
er støt stigende, fortæller Lene Haulund, psykolog ved Studen-
terrådgivningen. 

Samtidig er det Lene Haulunds fornemmelse, at det reelle tal 
er langt højere, og at en endnu større procentdel af de stude-
rende går rundt med en nervøsitet før deres eksaminer, der er 
alt andet end sund og almindelig, uden at søge hjælp. Ofte fordi 
de ikke ved, at der er hjælp at hente. 

Et udbredt fænomen
Der er mange årsager til, at man kan lide af eksamensangst. 
Lene Haulund påpeger især en tendens til, at de studerende i 
dag er blevet mere optaget af at skulle præstere: 

»Vi oplever helt klart, at de studerende føler sig mere pres-
sede end tidligere. Studerende i dag er meget ambitiøse, og det 
er ofte kædet sammen med en perfektionisme. De studerende 
føler, at de skal have læst det hele og kunne svare på alt,« siger 
hun.

Psykologen mener, at den stigende grad af eksamensangst 
formentlig skyldes et samspil mellem indre og ydre faktorer. 
Det spiller ind, at vi lever i en tid og et samfund, hvor den 
gode præstation belønnes. Det er en medvirkende faktor til, 
at mange studerende føler, at de skal være succesfulde på alle 
para metre i deres liv. 

Angsten kan afhjælpes
På spørgsmålet om hvilken hjælp Studenterrådgivningen 
tilbyder studerende, der lider af eksamensangst, svarer Lene 
Haulund:

»Som psykologer har vi en del erfaring inden for feltet, og vi 
har talt med mange studerende gennem årene. På denne bag-
grund har vi kunne lave målrettede tilbud til de studerende, 
blandt andet workshops og individuelle samtaler.« 

Eksamenstiden er over os. For mange 
studerende betyder det også åndenød, 
hjertebanken, rystende hænder og 
søvnbesvær. Eksamensangst er et 
udtalt problem, der dog kan lindres 
gennem en målrettet indsats og med 
den rette hjælp. 

Kan I se en effekt af jeres rådgivning? 
»Vi oplever i høj grad, at vores rådgivning hjælper de stude-

rende. Eksamensangst og stress er netop noget, der kan rykkes 
ved gennem en målrettet indsats. Eksempelvis havde vi for et 
stykke tid siden en studerende, der havde det meget dårligt med 
eksamen. Hun havde altid en skraldespand med sig ved eksa-
mensbordet, fordi hun fik det fysisk dårligt. Efter at hun havde 
talt med os, fik hun en fuldkommen anderledes opfattelse af at 
gå til eksamen.« 

husk at det bare er en eksamen
Nu er eksamensperioden jo skudt i gang – har I gode råd til stude-
rende med eksamensangst, som ikke har mulighed for at snakke 
med jer? 

»Det er især vigtigt, at man justerer sit ambitionsniveau i for-
hold til sit præstationsniveau. Der kan være forskellige årsager 
til, at man ikke lige har fået læst alt op til en eksamen. Mange 
studerende tænker i alt eller intet. De skal i stedet huske på, at 
de fleste studerende har klaret sig fint ved at læse 80 procent af 
pensum.« 

Samtidig påpeger Lene Haulund, at det er vigtigt at sætte tin-
gene i perspektiv. Man skal huske at balancere mellem studium 
og fritid og minde sig selv om, at det også er vigtigt at holde fri, 
hvis man skal kunne koncentrere sig om at læse. 

»Det er vigtigt, at de studerende har fokus på helheden frem 
for deltaljen. Det værste der kan ske til en eksamen er, at du kan 
dumpe. Det er vigtigt at man husker på, at der kun er tale om en 
eksamen,« siger hun. 

Har du nogen gode råd til hvad man kan gøre, hvis man sidder 
ved eksamensbordet og bliver angst? 

»Det er vigtigt at have fokus på, hvad man kan, og ikke hvad 
man ikke har fået læst. Studerende med eksamensangst har en 
tendens til at fokusere på, hvad de ikke kan. Det gør dem meget 
nervøse og kan betyde, at kroppen går ned. De får panikanfald 
og kan ikke tænke klart. I den situation skal man fokusere på at 
kontrollere angsten. Man skal trække vejret stille og roligt og 
fjerne fokus fra eksamen og de ting, der gør en bange. Og ende-
lig skal man huske på, at det er bedre at sige noget forkert end 
slet ikke at sige noget. Man skal forsøge at få sagt det man ved, 
og det gør man ved at sørge at få sagt noget.«

her kan du få hjælp
Som studerende på Ku har du en række muligheder for at få hjælp, hvis du lider af eksamensangst. 
Herunder er nævnt nogle af de vigtigste. 

 »Det har meget at sige, at man har mulig-
hed for at læse op direkte inden eksamen, 
for til en femtimers skriftlig eksamen er der 
ikke tid til at læse op på det glemte,« siger 
han.

Anderledes i en ideel verden
For Nanna Hernes og Sebastian Meyer 
Peters betyder den manglende eksamen i 
retsfilosofi, at de skal til reeksamen i august. 
Derfor må de bruge en del af deres ferie 
over lovbøgerne, samtidig med at deres ba-
chelor bliver afsluttet senere end forventet.

 »Det er selvfølgelig meget beklageligt, at 
de studerende skal bruge deres sommerferie 
på at gå til reeksamen,« siger uddannel-
sesleder Stine Jørgensen, men hun tilføjer, 
at fakultetet gør, hvad det kan, for at de 
studerende ikke bliver forsinkede på grund 
af strukturelle snubletråde. Hun gentager, 
at det er vigtigt, at de studerende arbejder 
aktivt med stoffet i løbet af semesteret, så 
de ikke skal læse det hele op i ugerne inden 
eksaminerne.

 På spørgsmålet om Det Juridiske Fakultet 
ville have lagt eksaminerne anderledes i en 
ideel verden, svarer hun: 

 »Ja, det kan jeg da ikke afvise, at vi gerne 
ville. Inden for de givne rammer ønsker vi 
selvfølgelig at give de studerende de bedste 
muligheder, men der er nogle strukturer, 
som fx KU’s skema- og undervisningsplan, 
der gør, at vi desværre ikke kan planlægge 
helt frit,« siger Stine Jørgensen.

 Nanna Hernes og Sebastian Meyer Peters 
har endnu ikke fået datoen for reeksamen, 
men de ved, at den kommer til at ligge i uge 
32.  

uni-avis@adm.ku.dk

STuDENTERRåDgiVNiNgEN 
Studenterrådgivningen er en landsdækkende 

organisation, som tilbyder gratis rådgivning til 

studerende på de videregående uddannelser, 

og som består af psykologer, socialrådgivere 

og psykiatere. Studenterrådgivningen tilbyder 

blandt andet telefonisk rådgivning på daglig 

basis, personlig rådgivning og behandling samt 

gruppeforløb. 

Studenterrådgivningen, 

Dronningens Tværgade 30, 1300 Kbh. K, tlf. 

70 26 75 00.

STuDENTERpRæSTERNE 
Studenterpræsterne er teologer og fungerer 

som præster i Folkekirken. De er herudover 

ansat til at stå til rådighed for de studerende 

og ansatte ved Københavns universitet uanset 

religiøs overbevisning. Studenterpræsterne 

tilbyder blandt andet de studerende personlige 

samtaler om bekymringer og problemer, herun-

der eksamensangst. Studenterpræsterne kan 

træff es telefonisk på daglig basis. 

Find dem på studenterpraesterne.ku.dk 

fAKulTETERNES 
STuDiEVEjlEDNiNg
Studievejledningens personale er ansat til at 

vejlede dig om spørgsmål i forbindelse med 

studiet  – både af faglig, praktisk, personlig og 

social art. Hvis din studievejledning ikke selv er 

i stand til at hjælpe dig, kan de som regel sætte 

dig i forbindelse med en, der kan. 
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Sikke et fint speciale – 
du ska’ da ha’ en smølf

uNiVERSiTET EllER SKOlETANDlægE?

Af nicklas Freisleben Lund

Taget i betragtning at specialeafleveringen 
udgør kulminationen på fem(+) års studier, 
er det sjældent en synderligt mindeværdig 
seance. Med fedtet hår, søvnunderskud 
og Vester Kopi-lune tryksager vralter man 
hen på studiesekretariatet. Her får man 
en underskrift, et specialebolsje og måske 
ligefrem et administrativt smil. Hej-hej, bye 
bye, tak for denne gang universitet, håber 
du før eller siden sender mig et eksamens-
bevis.

Men på Institut for Nordiske Studier og 
Sprog (INSS) gør man nu op med den anti-
klimatiske afslutning på de studerendes 
studietid. Fremover vil man nemlig – uhyre 
sympatisk – i højere grad »markere den fest-

lige lejlighed det er, når de studerende afle-
verer deres speciale,« som det formuleres i 
instituttets nyhedsbrev.  

Derfor får specialeskriverne nu mulighed 
for få taget et billede til minde om dagen, 
ligesom INSS hvert semester vil afholde 
afskedsreceptioner for at fejre sine kandi-
dater. 

Og, nå ja, så vil instituttets studerende 
fremover få foræret en »festlig smølf,« når 
de afleverer deres speciale … Yup, vi taler 
’smølfer’ som i belgiske tegneseriefigurer, 
som i Gargamel, som i blåhvide væsner 
med begrænset verbum-forbrug. Smølf som 
i mådderfuggin Johnny Reimar!

»Ukonventionelt« synes at være én pas-
sende reaktion. »WTF!?« en anden. For 
hvad er det lige et stykke plastlegetøj har 
med nybagte cand.mag.’er at gøre?  

ikke alle smølfer er lige festlige
Den rette person at spørge viser sig at være 
Dorte Ostenfeld, studiesekretær ved INSS, 
og en af initiativtagerne til smølfegaven. 

Dorte Ostenfeld er selv kandidat fra insti-
tuttet, og hun vidste derfor, at specialeafle-
vering kunne være en »halvflad oplevelse.«  
Derfor har siden hun siden sin ansættelse 
arbejdet på at gøre afleveringen festligere.

Men hvorfor en smølf, Dorte?
»Vi ville som sagt gerne gøre noget mere 

for dem, der afleverer. Men en stor gave var 
ikke en mulighed. Så i stedet for noget ano-
nymt som en nøglering, gik vi efter noget, 
der var lidt skævt, noget man kunne huske,« 
smiler hun. 

»Og så går smølferne godt i spænd med 
vores generation af studerende, der kender 
dem fra deres barndom.«

Overvejede I andre af 80’ernes og 90’ernes 
legetøjskoryfæer, Power Rangers, Turtles, My 
Little Pony?

»Hæ. Nej, det gjorde vi ikke.«
I nyhedsbrevet bliver det understreget, at der 
er tale om ’festlige smølfer’. Er alle smølfer 
ikke det? 

»Vi har valgt nogle særligt festlige figurer, 
der passer til anledningen. Smølfer med 
blomster, champagne og medaljer,« siger 
Dorte Ostenfeld og peger op på en reol, 
hvor af et udvalg af – afgjort – festligt udse-
ende smølfer paraderer.

Har I overvejet, at ’vinkle’ smølferne i ret-
ning af modtagerne?  For eksempel sådan at 
ældre eller forsinkede kandidater kunne få 
Gammelsmølf eller Dovensmølf?

»Nej, man vælger selv, hvilken smølf man 
vil have. Og vi har hverken Gammelsmølf 
eller Dovensmølf i udvalget.«

Så hellere en mumitrold
Det er dog ikke alle, der er lige begejstrede 
for initiativet. Christina Yhman Kaarsberg 
er specialestuderende på Dansk, men hun 
ser ikke just frem til at få en festlig smølf op 
under neglene:  

»Havde det da bare været en bebrillet por-
celænsugle eller måske en finsk mumitrold, 
så ville jeg kunne drage en vis parallel til 
vores interesse for at nørde nordisk sprog, 
kultur og medier. Men en smølf?« sukker 
Christina Yhman Kaarsberg. Hun synes, at 
signalværdien er uhensigtsmæssig:

Institut for nordiske Studier og Sprog vil gøre specialeafleveringen til en fornøjelig og 
mindeværdig oplevelse. Derfor vil man fremover skænke de afleverende et særligt udvalgt 
memorandum: en ’festlig smølf’.

»I betragtning af, at Humaniora i de seneste 
år gang på gang er blevet beskyldt for lavt 
fagligt niveau og manglende seriøsitet, 
er det en smule uheldigt at overrække en 
nyudnævnt cand.mag. et stykke plastikle-
getøj.«

»Tanken om at give de studerende en 
ekstra erkendtlighed på den store speciale-
afleveringsdag er virkelig dybt sympatisk og 
kærkommen, og smølfen virker måske sød 
og harmløs. Men jeg kan ikke lade være med 
at se det som en lille, utilsigtet hån mod fem 
års veloverståede studier.«

Kæmpepræsterende smølfekandidater 
Dorte Ostenfeld kan godt forstå kritikken, 
men understreger at smølfen er valgt, fordi 
det er en hyggelig, sjov og skæv ting, der er 
til at betale på et begrænset budget.

»Og siden vi indførte gaven i april har 
samtlige 23 specialeafleverende også været 
glade smølfemodtagere og kun udtrykt sig 
positivt om tiltaget,« siger hun.

Men stadigvæk: Et smølfespark er et lille 
knips. Og jeg har en kvindelig bekendt, der 
lidet flatterende omtalte et one night-stand 
som ’smølfepik’. Du er ikke bange for, at jeres 
studerende kommer til at blive kendt som 
’smølfe-kandidater’?   

»Nej, bestemt ikke. Vores studerende er 
netop enormt dygtige, og det vil være det, 
de er kendt for. Personligt sætter jeg også en 
stor ære i at anerkende den kæmpe præsta-
tion det er, at have skrevet et speciale, når 
de afleverer.«

En sidste ting. Der er ikke så få studerende 
på det Humanistiske Fakultet – hvis majo-
ritet af studerende desuden er kvinder – der 
er interesserede i kønsteori. I har ikke haft 
kvababbelser over at vælge et så patriarkalsk 
fænomen som smølferne, hvor alle ’mænd’ er 
kendetegnet ved deres evner, mens ’kvinden’, 
Smølfine, kun er defineret ved sit køn?

»Vi har slet ikke en Smølfine, der rent 
faktisk kom til relativt sent i Smølfe-serien. 
Så på den måde kan man sige, at vi abon-
nerer på en forståelse af smølferne præ 
tokøns-systemet, hvor der altså ikke skelnes 
mellem han- og hunkøn. Hvor man bare 
er ’smølf’. Det er vist mere progressivt end 
patriarkalsk.«

Det er ret genialt.
nicklas.lund@adm.ku.dk

” Jeg kan ikke lade være 
med at se det som en lille, 
utilsigtet hån mod fem års 
veloverståede studier. ”

Specialestuderende Christina Yhman Kaarsberg



u n I V E R S I T ETS AV I S E n  5  ◆  2 0 1 3  11

guiDE
Af Anne Høy nielsen

Får du koldsved ved tanken om to måneders 
sommerferie uden en rød reje på lommen? 
Frygt ej. Sommeren byder på mange fornø-
jelser, der enten er helt gratis eller til rimeligt 
beskedne penge. 

Helt klassisk kan man jo tage ud og lege 
turist i egen by. København bugner af kultur-
tilbud og billige aktiviteter. Mange af byens 
museer tilbyder fx studierabat. Tag gratis på 
Statens Museum for Kunst eller få studierabat 
på indgangen til enten Charlottenborg Kunst-
hal eller Louisiana. 

Hvornår har du sidst været en tur i Run-
detårn, Københavns cooleste bygning? Eller 
cruiset hovedstadens havn med nettobådene? 
En kanalrundfart tager dig ud på byvandring 
set fra vandet – og så koster det kun 40 kro-
ner. Hvis du ikke kan huske præcis hvor lille 
en lille havfrue er, kan du jo altid slå et smut 
forbi og få et billigt grin sammen med alle 
japanerne. 

på med rulleskøjten
Hvis du allerede har set, hvad der er værd at 
se i København, så deltag i nogle af de forskel-
lige arrangementer, der finder sted i løbet 
af sommeren. En flok rulleskøjte-entusiaster 
triller fx rundt i vores smukke by i de lune 
fredagssommeraftener. De kalder sig Friday 
Night Skate Copenhagen, og datoerne kan 
findes på fns-cph.dk.

 Synes du det er ærgerligt at bruge de lyse 
nætter foran flimmeren, så tag ud i landets 
parker og se film med en hel bunke andre 
mennesker, når Zulu Sommerbio stabler de-
res open air-filmfremvisninger på benene. 
Tag en picnickurv og dine bedste venner 
under armen, og mærk skumringen tage 
til, mens filmen ruller over lærredet – det 
er ganske gratis.

 Hvis du er typen, der pludselig får lyst 
til at shoppe amok, kan du besøge nogle 
af byens mange loppemarkeder. Der er fx 
sommermarked på Carlsberg ved TAP1, 
hver søndag klokken 10-16. Det er ganske 
gratis at dukke op, men skulle du få lyst til 
at tjene en mønt oven i hatten, kan du for 
275 kroner få din egen stand og sælge lidt ud 
af arvesølvet. 

Et billigt måltid 
Du skal ikke leve af toast og pasta. Besøg i stedet et af byens 
mange folkekøkkener, der serverer billig mad og hyggelige 
medspisere. Om søndagen kan du fx spise for 35 kroner i 
forsamlingshuset i Slagtehusgade 5e på Vesterbro, og om 
tirsdagen har Café le Rouge ved Nørrebrohallen folkekøk-
ken til 49 kroner. Begge lægger dagens menu ud på Face-
book.  

Synes du ikke Tivolis musikprogram er så impone-
rende, eller har du ikke vundet en entrébillet i Uniavisens 
Facebook-konkurrence, så har Christianias Café Nemoland 
gratiskoncerter hver søndag, hele sommeren. Koncerterne 
tæller navne som Per Vers, Pede B, Panamah, Barbara Mo-
leko, Reptile Youth, Anne Linnet, Klumben og Raske Penge 
og the William Blakes. Programmet findes på Nemolands 
hjemmeside. 

Er du mere af et wild child, der leder efter det store adre-
nalinkick? Man behøver ikke tage til Asien for at bungy-
jumpe – på Refshaleøen finder du Bungyjump Copenhagen. 
550 kroner koster det at kaste sig ud fra en kran. Er du ikke 
nogen thrillrider, men mere af en drengerøv m/k, kan du 
wakeboarde hos Copenhagen Cablepark. En time koster 125 
kroner, og der er rabatter at hente, hvis man er flere og vil 
have instruktionstimer. 

Tag på festival!
Har du ikke råd til de store festivaler, og synes du også, 
det er eddertarveligt at Roskilde Festival har sat arbejdsti-
metallet for frivillige op, så tag på en mindre festival. I syv 
dage i august kan du dagligt høre elektroniske koncerter, 
når STRØM Festival indtager København – gratis. Sidste 
år bød festivallen på 61 events og over 150 forskellige 
kunstnere.

 Vil du gerne ud af landet, kan du tage til OFF festival i 
Katowice i Polen for den rørende sum af 190 polske zloty 
(340 kroner). Festivalen, der finder sted i første weekend 
af august, er cirka en time uden for Krakow, og byder på 
internationale navne som My Bloody Valentine, Solange 
og Smashing Pumpkins. Og så er det billigt både at leve og 
at komme rundt i Polen. 

Vil du hellere blive hjemme under afslappede forhold, 
så sving tippien over skulderen og tag på Nakkefestival i 
Rørvig. Den ganske uprætentiøse hippiefestival har ikke 
Rihanna på plakaten og garanteret heller ikke andre 
kunstnere, du kender, men den varer fire dage i slutnin-
gen af juli og koster 500 kroner. 

 Derudover byder sommeren på tarteletfestival i Oden-
se, Trailerparkfestival på Vesterbro, gratis kortfilmsfesti-
val i Odense, Copenhagen Jazzfestival, Danmarks grim-
meste festival (Grimfest) i Aarhus og meget, meget mere. 
God fornøjelse! 

uni-avis@adm.ku.dk
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FESTIVAL – Der er gode muligheder 
for festivaloplevelser på budget. 
Billedet er fra Venice Beach Rock 
Festival 1968, men i sommeren 
2013 vil både STRØm Festival 
i København, OFF Festival ved 
Krakow og nakkefestival i 
Rørvig kunne konkurrere med 
Roskilde og northSide om 
festivalpublikummet på Su.

Super sommer 
trods flade lommer
Skal du heller ikke tilbringe sommerferien på scooter i Vietnam eller i cabriolet i 
sydstaterne? Rækker Su’en kun til en tur i mosters kolonihave med makrelmadder og 
Asti på terrassen? Uniavisen guider dig til en god sommer på Su. 
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løNfORSKEllE
Af Claus Baggersgaard

Universitetsdirektør, vice-
direktør, fakultetsdirektør, 
kontorchef, campuschef, 
personalechef, økonomi-
chef, studiechef, forsknings-
chef, it-chef, administrati-
onschef, sekretariatschef, 
chefkonsulent og souschef. 

Chefer med fine titler er 
der rigeligt af på Køben-
havns Universitet (KU), 
mener de menige medar-
bejderes tillidsrepræsentan-
ter. Alligevel virker det på 
dem som om ledelseslaget 
bare bliver ved at vokse, 
og at der altid lige er råd til 
endnu en vellønnet admini-
strativ chef. 

Flere menige medarbej-
dere er der derimod ikke 
penge til, så de er overladt 
til at kæmpe for at få daglig-
dagen til at hænge sammen, 
idet der samtidig bliver 
optaget flere studerende, og 
antallet af forskningsprojek-
ter også vokser. 

»Det er eskaleret med fle-
re mellemledere, teamlede-
re og chefer, samtidig med 
at de fyrer mine kolleger, og 
mange går ned med stress. 
Det er ikke fair med de høje 
cheflønninger, når vi ikke 
kan få personale på gulvet, 
og der generelt ikke er 
penge til noget som helst,« 
siger Ingrid Kryhlmand, fæl-
lestillidsrepræsentant for 
de administrative HK’ere 

og næstformand for Hoved-
samarbejdsudvalget på KU.

Hun bliver bakket op af 
Joan Lykkeaa, fællestil-
lidsrepræsentant for HK-
laboranterne på KU og med-
arbejdervalgt medlem af 
universitetets bestyrelse:

»Jeg finder det mærkeligt, 
at det er det stigende antal 
administrative chefer, der 
får de højeste lønninger og 
ikke dem, der leverer kerne-
ydelserne. Det provokerer 
folk derude, fordi der stort 
set ikke sættes penge af til 
lønforbedringer til de me-
nige medarbejdere. Derfor 
sidder vi lokalt og forhand-
ler om bittesmå beløb,« 
siger hun. 

Som eksempel nævner de, 
at Det Sundhedsvidenska-
belige Fakultet kort før års-
skiftet 2011/2012 nedlagde 
66 administrative stillinger 
blandt de menige ansatte. 
Årsagen var primært rege-
ringens genopretningsplan 
for dansk økonomi, som 
krævede at universiteterne 
skulle spare på administra-
tion og ledelse. 

Kort efter ansatte fakulte-
tet alligevel tre nye chefer: 
en chef for Serviceafdelin-
gen, en leder af Drifts- og 
vedligeholdelsesafdelingen, 
og en førstemand for Pro-
jektafdelingen. Forklarin-
gen lød, at der var brug for 
flere ledere på grund af fu-
sionen med Farma og insti-
tutterne fra Life, og fordi fa-

kultetet samtidig investerer 
i en række store nybyggerier 
og moderniseringer.

Mellemlaget vokser
Men er det nu også rigtigt, 
at det administrative lag af 
ledere med høje lønninger 
svulmer på bekostning af 
dem, der leverer kerneydel-
serne?

Tillidsrepræsentanterne 
har gennemgået lønstati-
stikken på hjemmesiden 
loenoverblik.dk, som de 
benytter i forbindelse med 
lønforhandlinger i det of-
fentlige.

Resultatet lyder, at 16 ud 
af de i gennemsnit 25 hø-
jestlønnede stillingskatego-
rier på KU er administrative 
chefer uden forskerbag-
grund (se faktaboks).

De eneste videnskabeligt 
ansatte, der har sneget sig 
ind på listen, er professo-
rerne på en 11. plads, pro-
fessorer MSO (med særlige 
opgaver) som nummer 14 
og afdelingstandlægerne på 
en 21. plads. 

Udover de administrative 
chefer er de øvrige i top 25 
rektor, prorektor, dekaner, 
prodekaner og institutle-
dere, der alle havde en for-
skerkarriere, inden de blev 
ledere og som har mulighed 
for at vende tilbage til for-
skergerningen, når deres 
kontrakt udløber.

Samtidig viser statistik-
ken, at antallet af admini-

strative chefer på KU steget 
fra 242 til 253 alene fra 
2011 til 2013.

Det til trods for, at fu-
sionen i januar 2012 re-
ducerede antallet af ’våde 
fakulteter’ på KU fra fire til 
to og samtidig mindskede 
antallet af institutter.

Gruppen af chefer med en 
forskerbaggrund er derfor 
også – sandsynligvis som 
følge af fusionen – i samme 
periode faldet fra 55 til 50 
(årsværk).

lektorerne sakker 
 agterud 
Det fremgår ellers af KU’s 
strategi 2016, at »Univer-
sitetets kerne er den frie 
grundforskning og den 
forskningsbaserede under-
visning«. Derfor undrer Leif 
Søndergaard, AC-fællestil-
lidsrepræsentant og lektor 
på Biologisk Institut sig over 
udviklingen.

Han mener, at det er et 
problem, at laget af mel-
lemledere vokser, men ikke 
at topledelsen med rektor 
og universitetsdirektøren i 
spidsen får en høj løn. 

For eksempel er gruppen 
af chefkonsulenter, der i 
gennemsnit tjener næsten 
9.000 kroner mere om må-
neden end en lektor, vokset 
fra 89 (årsværk) i 2011, til 
117 i 2013. 

Antallet af specialkonsu-
lenter, hvoraf cirka halvde-
len har et ledelsesansvar, 

er i samme periode vokset 
fra 161 til 213. De tjener i 
gennemsnit det samme som 
lektorerne, mens adjunkter 
i gennemsnit må nøjes med 
7.000 kroner mindre om 
måneden.

»Det ser ud til, at en 
administrativ karriere ef-
terhånden er mere attraktiv 
end en forskerkarriere på 
KU. Ansvaret og arbejds-
byrden for en lektor kan 
sagtens stå mål med en 
chefkonsulents, men allige-
vel er lektorens løn sakket 
agterud,« siger han.

Leif Søndergaard peger 
på, at lønnen som lektor og 
kontorchef i det offentlige 
var på samme niveau før 
lønsystemet Ny løn blev 
indført i 1998. Ny løn gav 
mulighed for at forhandle 
en del af lønnen med den 
overordnede.

»Siden er administrato-
rernes løn eksploderet, fordi 
det er den politiske strøm-
ning at lægge større og stør-
re vægt på administration 
og ledelse, men det betyder, 
at skellet mellem de øverste 
og nederste i systemet vok-
ser, og at lektorlønnen på 
universitetet ikke længere 
er konkurrencedygtig,« 
siger AC-fællestillidsrepræ-
sentanten.

Djøferne har sejret
Tendensen til at flere ledel-
sesmæssige opgaver i det of-

fentlige lægges i hænderne 
på jurister og økonomer 
organiseret i Dansk jurist- 
og økonomforbund (Djøf) 
er blevet døbt djøfiserin-
gen. 

Tal fra Akademikernes 
Centralorganisation be-
kræfter, at djøferne vokser 
som gruppe mens andre 
skrumper. 

Alene fra 2010 til 2012 
blev der oprettet 3.500 
nye akademiske stillinger 
i kommuner og regioner, 
mens de i samme periode 
nedlagde omkring 26.400 
fuldtidsstillinger.

Tendensen er ens i hele 
den offentlige sektor, og 
det er et problem, mener 
Jens Jonatan Steen, ana-
lysechef i centrum-venstre 
tænketanken Cevea. 

Han er selv uddan-
net cand.scient.adm. fra 
RUC og tilhører altså den 
 akademiske elite, men 
han står alligevel frem i en 
artikel med overskriften 
Antidjøferen i Djøfs eget 
medlemsblad.

Han mener, at der er 
brug for gode admini-
strative forvaltere i det 

Administrative 
chefer 
løber med 
de gode 
lønninger 

De menige ansatte kritiserer, at 
det er ´skrivebordsgeneralerne’, 
der bliver belønnet lønmæssigt, 
når universitetets kerneydelser 
er forskning og uddannelse. 

LØN
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offentlige, men at grænsen 
for, hvad der er almindelig 
sund fornuft, er krydset for 
længst.

»New public manage-
ment-tankegangen er vun-
det frem med krav om mere 
dokumentation og kontrol. 
Det er et selvrefererende sy-
stem der bliver ved med at 
vokse. Desuden er Djøf en 
stærk faglig organisation, 
fordi medlemmerne har en 
klar faglig identitet og for-
svarer hinandens interesser. 
Djøfere ansætter kort sagt 
andre djøfere, og når de 
først er blevet mange på en 
arbejdsplads, kan de kræve 
finere titler og højere løn,« 
siger Jens Jonatan Steen.

hK’erne presses ud 
HK/Stat, der blandt andet 
organiserer laboranter og 
kontorfunktionærer, er 
ifølge næstformand Peter 
Raben under pres på grund 
af djøfernes indmarch.

HK’s statstik viser, at an-
tallet af deres medlemmer 
ansat i staten er faldet fra 
24.699 i 2008 til 22.701 

i 2012 blandt andet fordi 
akademikere overtager ar-
bejdsopgaver, der lige så godt 
kunne udføres af HK’ere.

»Vi hører fra medlem-
merne, at laget af ledere og 
mellemledere er vokset, mens 
HK’erne er blevet færre eller 
stagneret, selvom arbejdsop-
gaverne samtidig er vokset. 
Det mener vi i HK er en for-
kert prioritering. Det går ud 
over vores medlemmer, der 
er uddannet til og har stor 
erfaring med at udføre kerne-
opgaverne, når de offentlige 
institutioner er lidt for kvikke 
til at ansætte flere ledere og 
belønne dem lønmæssigt,« 
siger Peter Raben.

Dårlige Vip-karriereveje
Også Ingrid Stage, formand 
for DM – Dansk Magisterfor-
ening, ser kritisk på udvik-
lingen. Hun mener, at man 
skal rette kritikken mod de 
politikere, hvis new public 
management-politik har skabt 
et behov for en omfattende 
kontrol- og dokumentations-
kultur på universiteterne og 
grundlag for helt andre ledel-
sesstrukturer end de traditio-

nelle kollegiale styreformer.
»Jeg vil ikke kritisere, at 
administrative ledere har 
formået at hente højere løn-
ninger, men det er uaccep-
tabelt, at de videnskabelige 
ansatte (VIP) slet ikke er 
fulgt med. Ny Løn fungerer 
ikke godt for VIP’erne, og 
det er nærmest umuligt at 
få hævet de centrale tillæg 
for lektorer og de øvrige 
VIP-stillingskategorier ved 

Administrative 
chefer 
løber med 
de gode 
lønninger 

Lønninger 

2013
  Stillingsbetegnelse Antal  Gennemsnitlig måneds-

   årsværk   løn inklusiv pension,  

uden genetillæg

 1 Rektor 1 165.169

 2 Prorektor 1 124.033

 3 universitetsdirektør 1 119.694

 4 Dekan 6,0 118.151

 5 Vicedirektør 9,0 96.231

 6 Prodekan 8,9 94.606

 7 Fakultetsdirektør 6,0 86.964

 8 Direktør 3,0 84.532

 9 Institutleder 35,0 80.381

 10 Kontorchef 3,0 68.898

 11 Professor 417,9 67.349

 12 Campuschef 3,0 67.190

 13 Personalechef 4,0 64.784

 14 Professor mso 118,7 63.329

 15 Økonomichef 5,0 63.194

 16 Studiechef 9,0 62.885

 17 Forskningschef 4,0 61.800

 18 It-Chef 3,0 59.832

 19 Administrationschef 5,0 59.780

 20 Sekretariatschef 3,0 59.351

 21 Chefkonsulent 117,0 58.556

 22 Afdelingstandlæge 13,7 58.211

 23 Souschef 3,0 57.317

 24 Senior Rådgiver 3,5 55.752

 25 Sekretariatleder 3,0 55.068

     Kilde: www.loenoverblik.dk

Se hele listen på universitetsavisen.dk/politik/lonninger-2013.
   

Så mange 
arbejder med 
kommunikation
•  6 årsværk journalister med en gennemsnitlig månedsløn 

på 45.146 kroner inklusiv pension.

• 5 webmastere, der i snit tjener 44.369 kroner per måned.

•  4 webredaktører til en gennemsnitlig månedsløn på 

43.793 kroner.

•  8,7 årsværk kommunikationsmedarbejdere, der har en gen-

nemsnitsløn på 41.129 kroner per måned.  

Se hvad de 
andre tjener på 
lønoverblik
Gå til hjemmesiden www.loenoverblik.dk

Vælg ministerområde 19 min. f. Forskn- Innovati & Vu

Vælg Hovedkonto 192201 Københavns universitet

”Det ser ud til, at 
en administrativ 
karriere efter
hånden er mere 
attraktiv end en 
forskerkarriere 
på KU.”
Leif Søndergaard, AC-fællestillidsrepræsentant

T
E

G
n

In
G

: J
E

n
z

 K
O

u
D

A
H

L,
 S

P
IL

D
 A

F
 T

ID



14  u n I V E R S I T ETS AV I S E n  5  ◆  2 0 1 3

KARRiEREVEjE
Af Claus Baggersgaard

»Jeg var rigtig glad for Ku som arbejdsplads, men jeg så 

ingen muligheder for at gå karrierevejen på universite-

tet, så jeg måtte videre, hvis jeg ville være leder,« siger 

Rikke Kjærsgaard Budden i mobiltelefonen i toget fra 

Odense fra København.

 Efter syv år som henholdsvis studienævnssekretær 

og studiesekretær på Det Sundhedsvidenskabelige 

Fakultet på Ku drog hun i februar i år til Fyn i jagten på 

en lederkarriere. nu er hun chef for 14 ansatte i studie-

administrationen på Erhvervsakademiet Lillebælt.

 »Jeg havde længe ytret ønske om at gå ledelsesvejen, 

komme til at arbejde med HR eller at videreuddanne 

mig inden for offentlig administration eller ledelse, 

men beskeden lød, at det var der ikke penge til. når 

stillinger inden for projekt- eller personaleledelse slås 

op, står der også de søger en AC’er, så det var meget 

vanskeligt, og jeg måtte slå til, da jeg fik muligheden et 

andet sted,« siger Rikke Kjærsgaard Budden. 

 Hun har ikke øjeblik fortrudt skiftet, selvom hun må 

leje en lille lejlighed i Odense, hvor hun bor fire af ugens 

dage og kun tager toget hjem til sin mand og to børn i 

København om torsdagen på forlænget weekend, så det 

kunne ikke lade sig gøre uden deres store opbakning.   

 

forfejlet syn på hK´ere

Peter Raben, næstformand for HK/Stat, bekræfter, at 

mange medlemmer oplever, at de bliver diskvalificeret 

som ledere, fordi de har en HK-baggrund.

 »De fleste topledere er selv akademikere, og når de 

skal ansætte vælger de oftest nogen, der ligner dem 

selv. Billedet af HK´erne er kassedamen, eller den der 

passer chefens telefon, men der er helt forfejlet i dag. 

mange har videreuddannet sig, og der er oprettet en ud-

dannelse til bachelor i administration. HK’erne er klædt 

på til at kunne være mellemledere,« siger han.

 Rikke Kjærsgaard Budden føler også, at hun kan 

bidrage med noget andet som chef end en AC’er. 

Hun mener, at det er et ekstra plus, at hun som HK´er 

har mere indsigt i arbejdsgangene og praktisk erfaring 

med studieadministration. Det er vigtigt, da hun har  

ansvaret for at optimere arbejdsprocesserne og skabe 

en fælles studieadministration.

Hun blev interesseret i ledelse, fordi hun på tidligere 

arbejdspladser havde oplevet, at beslutningerne, der 

blev truffet, ikke altid tog hensyn til de ansatte, og hun 

kunne se, at ledelse er en svær balancegang mellem 

hensynet til organisationen og den enkelte medarbej-

der.

 »Jeg havde en ide om, at jeg kunne gøre det bedre, 

fordi menneskelig indsigt er vigtig for personaleledelse. 

Jeg interesserer mig for medarbejdernes trivsel, og det 

er jeg sikker på er med til at give de bedste resultater,« 

siger hun.

hK’ere kan gøre karriere

Lisbeth møller, vicedirektør for HR & Organisation på 

Ku, understreger, at hun ikke kender til omstændighe-

derne omkring Rikke Kjærsgaard Buddens ansættel-

sesforløb, men hun afviser, at det skulle være umuligt 

for HK’ere at gøre karriere som leder på Ku.

 »Vi har HK’ere i lederstillinger, men det er rigtigt, at 

HK’erne som faggruppe er under pres, fordi de er i en 

vanskelig konkurrencesituation. Arbejdsopgaverne 

bliver mere komplekse, og det stiller krav til bredere 

kompetencer – det gælder både HK og AC,« siger hun.

Lisbeth møller tilføjer, at Hovedsamarbejdsudvalget 

ved et seminar i marts måned blandt andet drøftede, 

hvordan man kan undgå at opgaver uplanlagt glider 

fra et område – eller en personalegruppe – til et andet, 

uden at nogen er forberedt på det, og uden det er 

gennemtænkt. Ved seminaret drøftedes endvidere be-

tydningen af gode rekrutteringsprocesser og målrettet 

kompetence udvikling.

 En vigtig pointe fra seminaret var, at universitetets 

kerneopgaver løses bedst i et opgavefællesskab mel-

lem mange forskellige personalegrupper.

 »Det er vigtigt, at vi til stadighed har fokus på, hvor-

dan vi bedst muligt udnytter og udvikler den enkeltes 

faglighed. En måde at sætte flere kompetencer i spil på 

kan være at administrative stillinger opslås på både HK- 

og AC-vilkår,« siger hun.

 Et andet indsatsområde er et projekt med fokus på 

at øge medarbejdernes mobilitet internt på Ku, som HR 

& Organisation planlægger at sætte i gang til efteråret.

overenskomstforhandlin-
gerne,« siger Ingrid Stage.
Hun peger på, at universi-
tetsundervisere får flere, nye 
og mere komplekse opgaver. 
Undersøgelser viser også, at 
de i gennemsnit arbejder 47 
timer om ugen. 

Samtidig er der sket en 
sand eksplosion i antallet af 
tidsbegrænsede ansættelser, 
og det er blevet sværere at få 
et lektorat, så VIP’ernes an-
sættelsesvilkår er efterhån-
den blevet meget dårlige, 
mener Ingrid Stage.

DM diskuterer derfor i 
øjeblikket stillingsstruktur 
på universiteterne med 
Moderniseringsstyrelsen, og 
et af forslagene er et tenure 
track-system, som kendes i 
USA, og som også KU over-
vejer at indføre med klare 
karriereveje for VIP’erne. 
Ingrid Stage understreger, 
at det er afgørende for DM, 
at det ikke kun bliver forbe-
holdt en lille gruppe at få en 
fast stilling. 

brug for alle kompeten-
cer 
Ifølge Chefkonsulent Lars 
Qvistgaard, formand for 
Djøfs Overenskomstfor-
ening, fylder det meget i 
medlemmernes bevidsthed 
i øjeblikket, at der er kritik 
i medierne af akademiker-
nes succes, og at der sættes 
spørgsmålstegn ved, hvad 
de egentlig bidrager med.

»Der er behov for respekt 
for alle kompetencer i den 
offentlige sektor, og vi skal 
huske på, at vi arbejder sam-
men på en fælles arbejds-
plads, hvor vi alle udfylder 
nødvendige funktioner. Vi 
er afhængige af hinanden, 
og forskerne har også brug 
for støttefunktioner for at 
kunne udføre deres arbejde. 
Det er drønærgerligt, hvis 
vi begynder at se skævt til 
hinanden,« siger Lars Qvist-
gaard.  

Han tilføjer, at det er op 
til arbejdsgiverne at skabe 
en passende balance mellem 
forskellige medarbejder-
grupper. 

»Som tiderne er, bliver 
der tænkt meget grundigt 
over, hvordan man bruger 
de offentlige lønmidler. 
Hvem, der ansættes i hvilke 
stillinger er et spørgsmål 
om, hvilke opgaver der skal 
løses. Der er en efterspørg-
sel efter vores kompetencer, 
fordi kompleksiteten i sam-
fundet er øget,« siger han. 

300 ledere er ikke vold-
somt
Lisbeth Møller, vicedirek-
tør for HR & Organisation 
på KU, mener ikke, at det 
er usædvanligt at have en 
administrativ lederstab – in-
klusiv rektorat, dekaner og 
institutledere – på cirka tre 
procent eller 300 årsværk 
på universitetet, når der 
samlet er ansatte svarende 
til mere end 8.300 årsværk 
og en omsætning på otte 
milliarder kroner.

Hun forklarer, at univer-
siteterne er blevet pålagt 
stadig mere administration, 
revision og flere opgaver de 
seneste ti år, ligesom også 
strategiske indsatser som fx 
’Den gode uddannelse’ og 
internationalisering kræver 
administrativ understøt-
telse.

Universitetet har kun 
begrænset indflydelse på, 
hvad medarbejderne skal 
have i løn, da langt den 
største del af lønnen fortsat 
bliver aftalt via de nationalt 
forhandlede overenskom-
ster. 
 Men siden 1990’erne har 
det været muligt at forhand-
le en del af lønnen lokalt, 
og det fremgår af KU’s løn-
politik, »at det er ledelsens 
ansvar gennem prioritering 
at sikre, at der er midler til 
rådighed for lokal løndan-
nelse.«

»Medarbejderne har ret 
til en årlig lønforhand-
ling, og der gennemføres 
lønforhandlinger på alle 
fakulteter og i Fællesadmi-
nistrationen hvert år, men 
som tiderne er, er der ikke 
ret mange penge i systemet, 
ej heller ved de nationale 
overenskomstforhandlinger 
der netop er afsluttet, hvor 
der ikke blev aftalt stignin-
ger i 2013,« siger Lisbeth 
Møller.

Hun tilføjer, at det over-
ordnet giver et fejlagtigt 
billede at sammenligne for-
skellige faggrupper internt 
på KU, da hver gruppe jo 
er en del af et nationalt ar-
bejdsmarked med egen løn-
dannelse og ikke et isoleret 
KU-internt arbejdsmarked. 

Endelig nævner Lisbeth 
Møller, at KU har en decen-
tral struktur, der betyder, at 
lønforhandlingerne foregår 
lokalt, og at de ansatte kan 
tage det op i det lokale 
samarbejdsudvalg, hvis de 
mener, at der ikke afsættes 
ressourcer til lønforbedrin-
ger.

clba@adm.ku.dk

LØN

bumlede 
hK-karriereveje  

sendte Rikke 
til Odense

Rikke Budden, der er kontoruddannet HK´er og Statonom i offentlig 
forvaltning og administration, ville gerne gå karrierevejen på Køben-
havns universitet, men fik aldrig muligheden. nu er hun i stedet blevet 
leder af studieadministrationen på et erhvervsakademi i Odense.  
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Sådan får du 
mere i løn
Lønforhandlere fra Djøf og Dm forklarer her, hvilke faktorer 
der bestemmer din løn, og hvad du selv kan gøre for at få 
mere i lønningsposen. 

løNfORhANDliNg
Af Claus Baggersgaard

Det kan lade sig gøre at stige i løn, men det 
kræver rigtig gode argumenter og en stor 
indsats, med mindre du som de fleste vil gå 
dybt frustreret og skuffet fra de lokale løn-
forhandlinger på din arbejdsplads, uanset 
om du er videnskabelig (VIP) eller admini-
strativ ansat akademiker (AC-TAP).

Det forklarer Sarah Rosenkrands, chef-
konsulent i Djøfs forhandlingsafdeling, og 
Frederik Ravn, forhandlingskonsulent på 
universitetsområdet i DM – Dansk Magister-
forening. 

De hjælper medlemmerne på landets 
universiteter i forbindelse med deres lønfor-
handlinger.

De to forhandlere forklarer, at en stor del 
af de universitetsansattes løn ligger fast.

Udover en basisløn får størsteparten af 
AC-TAP’erne et rådighedstillæg. Alle fuld-
mægtige har krav på tillægget, men for an-
dre afhænger det af indholdet i den enkelte 
stilling.

VIP’erne får ligeledes i tilknytning til de-
res basisløn et tillæg, der gives på baggrund 
af deres titel, altså eksempelvis et adjunkt- 
eller lektortillæg.

Både basisløn og tillæg bliver forhandlet 
på plads centralt ved overenskomstforhand-
lingerne.

Succes belønnes
Muligheden for at få højere løn afhænger 
ifølge lønforhandlerne primært af, om du 
har et ledelsesansvar eller ej, og om du med 
hjælp fra din tillidsrepræsentant har held til 
at forhandle større individuelle tillæg hjem 
ved de årlige lønforhandlinger, som blev 
indført med indførelsen af lønsystemet Ny 
løn i det offentlige i 1998.

Men ikke alle har lige muligheder:  
»Lønnen er som regel udtryk for en efter-

spørgsel efter din arbejdskraft og samfun-
dets forståelse af vigtigheden af det arbejde 
du udfører. Nogle typer job opfattes som 
mere værdifulde end andre. Jeg forsvarer 
det ikke, men konstaterer blot, at sådan er 
det,« siger Frederik Ravn fra DM.

For VIP’ernes vedkommende er der typisk 
mulighed for enten at få et funktionstillæg, 
hvis den ansatte for eksempel administrerer 
et forskningsprojekt eller et kvalifikations-
tillæg, som er en slags belønning for de re-
sultater, vedkommende har skabt. 

Kriterierne er ofte aftalt på forhånd. Det 
kan være at en lektor har publiceret mange 
artikler, tiltrukket mange eksterne bevil-
linger til instituttet eller er en blændende 
underviser.

Forskernes andre muligheder for at avan-
cere i løn er at kvalificere sig til et professo-
rat eller få en lederstilling, og så tilbyder le-

delsen også særligt udvalgte medarbejdere 
et ekstra tillæg for at rekruttere og fastholde 
de dygtigste. 

Konsulent-titlen er eftertragtet
Ifølge Sarah Rosenkrands fra Djøf er den na-
turlige karrierevej for AC-TAP’erne at starte 
som fuldmægtig og herefter avancere til en 
stilling som specialkonsulent eller chefkon-
sulent. 

Ifølge hjemmesiden loenoverblik.dk tje-
ner de 406 fuldmægtige på KU i gennemsnit 
40.904 kroner om måneden, de 218 spe-
cialkonsulenter 49.423 kroner, og de 117 
chefkonsulenter 58.556 kroner.  

Djøfs holdning er, at man skal indplaceres 
som chefkonsulent, hvis man har ledelses-
ansvar for andre AC’ere. Har man ledelses-
ansvaret for mere end 3-4 AC’ere, bør titlen 
være kontorchef.

Hun understreger, at det er ledelsen, der 
beslutter om en stilling skal oprettes eller 
opnormeres til en konsulentstilling. Hvor-
vidt stillingen skal aflønnes som special- el-
ler chefkonsulent beror på en faglig vurde-
ring af stillingens indhold og skal aftales 
med den lokale tillidsrepræsentant.

Begrundelsen kan være at man har fået 
et personaleansvar eller løser vanskelige 
arbejdsopgaver, der kræver et højt fagligt 
niveau, eller at man har tilegnet en særlig 
ekspertviden efter eksempelvis ti års ansæt-
telse på KU. 

Det er dog ikke et krav, at man har mange 
års anciennitet på bagen, tilføjer Sarah Ro-
senkrands.

»Det kan godt være, at det opleves som 
om,s der kommer flere konsulenter, men 
rigtig mange stagnerer faktisk som fuld-
mægtig på sidste løntrin. Ønsket om at blive 
konsulent handler ikke kun om løn, da en 
konsulentstilling ikke nødvendigvis er lig 
med en lønstigning. Det er titlen, der er det 
attraktive, fordi det er karrierefremmende 
at kunne kalde sig konsulent, hvis man 
gerne vil videre, hvad enten det er i eller 
uden for universitetsverdenen til en privat 
eller anden offentlig stilling,« siger Sarah 
Rosenkrands.

Ny løn fungerer ikke for Vip
Forskellen på VIP’ernes og AC-TAP’ernes 
løn er, at de personlige tillæg for VIP’ernes 
vedkommende gives efter nogle i forvejen 
definerede kriterier, så de oplever, at løn-
dannelsen er mindre individuel. Til gengæld 
er det lettere for dem at gennemskue, hvor-
for de får den løn, de får, og hvad der skal til 
for at få noget ekstra.  

Når det gælder AC-TAP gives tillæggene 
i højere grad efter en individuel drøftelse 
mellem medarbejderen/tillidsrepræsentan-
ten og chefen. 

»På den måde kan man sige, at Ny Løn ikke 
rigtig fungerer for forskernes vedkommen-
de. Jeg vurderer, at det ville være muligt at 
hive flere kroner hjem til den enkelte, hvis 
lønforhandlingerne ikke i samme grad var 
bundet op på forhåndsaftaler, men det er 
samtidig min oplevelse, at forskerne ikke 
ønsker disse aftaler afskaffet,« siger Sarah 
Rosenkrands.

clba@adm.ku.dk

Tillægstyper og  
-størrelser 
Lønsystemet består af basisløn fastlagt  
efter centrale forhandlinger mellem 
de faglige organisationer og Finans-
ministeriet. Derudover kan universitetet 
yde individuelle tillæg, der er aftalt  
internt på Ku.

 

Kvalifikationstillæg 
Tillægget fastsættes på baggrund af den enkelte medarbejders 

faglige og personlige kvalifikationer. Tillægget er varigt, men kan i 

særlige tilfælde ydes som midlertidigt tillæg. Tillæg af denne type 

må normalt ikke være på mindre end 9.900 kr. årligt (2012-niveau).

funktionstillæg 
Anvendes til at aflønne varetagelse af særlige arbejds- og ansvars-

områder. Funktionstillæg er typisk tids- eller opgavebegrænsede, 

men kan være varige, hvis den tillægsgivende funktion er en inte-

greret del af stillingsindholdet. Tillæg af denne type må normalt 

ikke være på mindre end 9.900 kr. årligt (2012-niveau).

Rekrutterings/fastholdelsestillæg 
I situationer, hvor markedsforholdene nødvendiggør en højere 

aflønning end normalt for den pågældende stillingskategori, kan 

der ydes særlige rekrutterings- og fastholdelsestillæg. F.eks. i 

forbindelse med tiltrækning af særlig kvalificeret arbejdskraft 

eller arbejdskraft, der er mangel på, og ved fastholdelse af erfarne 

medarbejdere. Tillæggene kan ydes som varige tillæg, midlertidige 

tillæg og engangsvederlag.

Engangsvederlag 
Ydes for en særlig indsats ud over det sædvanlige, og kan ikke ydes 

for en indsats af mere varig karakter. Engangsvederlag må normalt 

ikke være på mindre end 12.000 kr. 
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Udvidelse af 
kvindekampzonen

De vil  mangfoldiggøre kussen

KøN
Af nicklas Freisleben Lund

»Fertilitetsbehandling«, »kusse«, »feminisme 
+ ligestilling«, »hjerne«, »hud«, »bryster«, 
»vold + voldtægt«, »kvinden som seksuelt 
væsen«.

Det er lidt af en dosmerseddel, der pryder 
mødelokalets white board. Men okay. Det er 
også en særegen og ganske imposant opgave, 
som de tre KU-studerende, der har inviteret 
Uniavisen inden for i Kvindernes Bygning, 
har kastet sig ud i. For sammen med tre 
andre kvinder udgør stud.mag. i litteratur-
videnskab Sara Hornum (25 år), etnologi-
studerende Marie Louise Melgaard (26) og 
Caroline Due (24), der læser religionsviden-
skab, nemlig redaktørgruppen bag en ny og 
revideret udgave af Kvinde kend din krop. 

Bogen med den navnkundige titel er siden 
den første udgave fra 1975 blevet en institu-
tion i dansk kvindehistorie, hvilket et samlet 
salgstal på mere end 200.000 eksemplarer 
beviser. Salgssuccesen skyldes blandt andet, 
at Kvinde kend din krop med tiden er blevet 
en yndet non- og konfirmationsgave.

Det er dog ikke ensbetydende med, at det 

er den samme bog, som fire årtiers danske 
kvinder har haft i hænderne. Den er nemlig 
løbende udkommet i nye udgaver – senest 
i 2001, og nu er tiden tilsyneladende igen 
moden til en revideret udgave. Men hvorfor 
egentlig? 

De tre KU-studerende medgiver, at der 
evolutionært nok ikke er sket det store med 
kvindekroppen på tolv år. 

»Men når det er nødvendigt med en ny 
udgave af bogen, så skyldes det, at vi i dag 
forstår kroppen gennem andre referencer, 
fordi samfundet og samfundets syn på kvin-
den har ændret sig,« siger Caroline Due.

Sara Hornum tager over:
»Og så er det vigtigt fortsat at gøre op-

mærksom på kvindekroppen, og at der er 
andre måder at se ud på end modellernes 
og modeplakaternes. Det er selvfølgelig 
også en vigtig problemstilling for mænd.  
Vi har en arv, der skal bæres videre.«

Naturlighedsævl og de evigt  
aktuelle hår
Og det gør de tre KU-kvinder på mere end 
én måde. Sara Hornums udmelding er 
nemlig sigende for den politiske drejning, 

der, ifølge redaktørerne, kommer til at  
præge Kvinde kend din krop anno 2013. På 
den måde placerer den sig direkte i traditio-
nen fra den stærkt politiske 1975-original, 
men bryder samtidig med den seneste ver-
sion, der snarere tog form af et klinisk, sund-
hedsfagligt opslagsværk.

»Selvfølgelig vil meget af bogen handle  
om alt det biologiske – befrugtning, hår-
vækst, sekreter,« siger Marie Louise Mel-
gaard:

»Men vi ønsker også, at den kan fungere 
som et alternativ til de fora, hvor man ellers 
kan læse om de her ting, ved at gøre op-
mærksom på de bagvedliggende strukturer, 
der er med til at forme de snævre grænser for 
kvindekroppens udseende.«

At en vilter kvindekrop i den grad fortsat 
kan bringe sindene i kog, stod klart da ko-
mikeren Sanne Søndergaard på Politikens 
forside advokerede for »flere hår på fissen« 
og luftede sine egne højrøde pubeshår. Det 
udløste en sand læserstorm og flere abonne-
mentsopsigelser.

Og det er ikke kun inden for bikinikanten, 
at man risikerer at folk får hårvæksten galt i 
halsen.  

Tre Ku-studerende er med til at opdatere klassikeren Kvinde kend din krop.  
En bog som – på ny – balancerer mellem sundhedsfaglig oplysning og  
kønspolitisk engagement. 

Kussomaten har 
de sidste to år ind-
samlet billeder af 
kvinders kønsdele 
for at vise at ’normalt’ 
kender mange, 
mærkværdige 
former.

»Der er så mange fordomme forbundet 
med kvinder med hår under armene og 
på benene, at man vanskeligt kan sige, at 
kvinder reelt har et frit valg. I dag er den do-
minerende holdning, at kvinder helst ikke 
skal have hår under armene. Det fungerer 
som en form for disciplinærmagt, hvor man 
glemmer at reflektere over, hvorfor man 
gør, som man gør,« siger Sara Hornum.

»Man kan sige, at vi kæmper for den 
naturlige krop,« tilføjer Marie Louise 
 Melgaard.

Er man ’unaturlig’ hvis man barberer sig? 
Det lyder ret kategorisk. Risikerer man ikke 
med et begreb som den ’den naturlige krop’ at 
definere et nyt – og potentielt lige så begræn-
sende – ideal?

»Det er helt rigtigt, og derfor er det også 
noget vrøvl, at tale om den naturlige krop, 
som jeg lige gjorde. Men det er en fælde, 
som man let risikerer at falde i, og det er 
vi meget opmærksomme på,« svarer Marie 
Louise Melgaard.

»Det er mere korrekt at sige, at vi kæmper 
for, at der er plads til flere typer kvinde-
kroppe. Vælger man i dag at have hår på be-
nene, bliver det straks udlagt som et politisk 
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Kropskendskab 
gennem tiderne

’Kvinde kend din krop’ udkom første gang i 

1975, hvor den vakte stor interesse og vild 

debat. Den første udgave, der blev redigeret 

af Brieta Wielpolska og Annette Pedersen, 

havde form af et feministisk og antikapitali-

stisk manifest.

Siden er bogen udkommet i reviderede 

udgaver i 1983, 1992 og 2001, hvor graden 

af kønspolitisk kampgejst har været vari-

erende. 

Den nye udgave af Kvinde kend din krop 

forventes at udkomme i efteråret 2013. 

Såvel redaktørerne som de mange skribenter 

arbejder på frivillig basis, og overskuddet fra 

bogsalget går til K. Vinders Fond.

Læs mere på www.kvindekenddinkrop.dk

De vil  mangfoldiggøre kussen
KøN

Af nicklas Freisleben Lund

På kvindekenddinkrop.dk lyder det kort og 
godt:

»Kussomaten er en fotoboks, hvor du ano-
nymt kan tage et billede af din kusse.«

Det har danske kvinder så gjort siden 
marts 2011. Men hvorfor er det lige, at man 
skal lade sig fotografere fra den – endog 
yderst – utraditionelle vinkel?

Årsagen, forklarer Marie Louise Melga-
ard, skal findes i en 2010-undersøgelse fra 
Sex og Samfund, der viste at hver tredje 
teenagepige er utilfreds med sine kønsdeles 
udseende. 

»Når så mange føler at de ser ’forkerte’ 
ud, så skyldes blandt andet, at det nærmest 
er umuligt at finde et billede af kusser som 
ikke er stylet. På nettet ser man kun den 

pornografiske kusse, der lever op til idealer 
som symmetri, små kønslæber og glathed.«

Derfor besluttede folkene bag Kvinde 
kend din krop at indsamle billeder, som 
viser »mangfoldigheden af kusser,« og som 
kan findes på bogens hjemmeside ligesom et 
udvalg vil blive optrykt i 2013-versionen. 

»fy for satan« 
Kussomaten – der fx er slået et smut om-
kring Roskilde Festival – har i løbet af sin 
levetid tiltrukket sig stor opmærksomhed. 
Men ikke altid af den positive slags.

»Aadd!«, »vammelt«, »fy for satan« og »jeg 
har lige kastet op i min mund – to  gange«, 
lyder det blandt andet i hjemme sidens kom-
mentarfelt.

Reaktionerne bekræfter dog bare initiativ-
tagerne i projektets vigtighed.

»Det handler om at give folk mulighed for 

at se, at kussen kan se ud på rigtig mange 
forskellige måder,« siger Marie Louise 
 Melgaard

»Men vi er da helt med på, at billederne er 
vildt overvældende. Også for os selv. Det er 
ikke fordi vi tænker ’aj, hvor smukt’«. 

»What, de ser allesammen  
mærkelige ud« 
Der er altså ikke meget ’din krop er et tem-
pel’ og ’du er en gudinde’ på færde, når man 
snakker med Kussomatens bagmænd.

»Hvis vi for eksempel stillede os op 
foran en gymnasieklasse og sagde ’se hvor 
smukke, I alle sammen er’, ville vi fremstå 
latterlige,« smiler Caroline Due

»Det er jo slimhinder. Hvis man tog et 
billede direkte op i næsen på folk, ville det 
jo også se mærkeligt ud. Man er jo slet ikke 
vant til at se sig selv dernede. Hvis alle 

mennesker gik med maske, ville man også 
synes, det var ret vildt første gang, man så 
en mund.«

Alligevel har Kussomaten stadig en vigtig 
mission. Det bekræfter også flere danske 
gynækologer. De er nemlig begyndt at 
bruge billederne, når de taler med kvinder, 
der overvejer kosmetiske indgreb, for at il-
lustrere, at den ’normale’ kusse har mange 
former.

Caroline Due fremhæver især én kvindes 
oplevelse, når hun forklarer projektets be-
tydning. Kvinden havde fået opereret sine 
indre kønslæber mindre, men det plastik-
kirurgiske indgreb havde gjort, at hun mi-
stede det meste af følelsen i kønsdelene. 

Derfor ville hun have ønsket, at hun hav-
de set billederne før. For, som hun, ifølge 
Caroline Due, formulerede det: »What? De 
ser jo alle sammen mærkelige ud!«

Men samtidig er I jo en ret homogen og elitær 
gruppe, der definerer bogens projekt. Risike-
rer I ikke at ramme forbi de mange kvinder, 
der ikke lige tænker på styringsmekanismer 
og Judith Butler, når de barberer ben?

»Det er vi opmærksomme på,« siger Ca-
roline Due og fortæller, at bogen løbende 
bliver drøftet med forskellige fokusgrupper 
for at sikre, at den rammer bredt.

»Og vi holder møder rundt omkring i 
landet, så man skal ikke være urolig for at 
Kvinde kend din krop ikke kommer til Ud-
kantsdanmark,« tilføjer Sara Hornum.

 
’Er jeg pinlig nu’
Med forventet udgivelse til efteråret går 
Caroline Due, Sara Hornum og Marie 

statement. Men årsagen kan jo bare være, 
at man foretrækker det sådan, eller at man 
ikke lige gad barbere sig den dag.«

udkantskroppe
Som Sara Hornum udtrykker det: håbet er 
at Kvinde kend din krop kan være med til at 
facilitere »en udvidelse af kvindebegrebet.«

Det politiske mantra synes således at pege 
i retning af mangfoldighed. Men samtidig 
kan man konstatere, at redaktørgruppen og 
korpset af frivillige skribenter domineres 
af veluddannende københavnerkvinder i 
20’erne og 30’erne, der – som de tre KU’ere 
– hjemmevant jonglerer med referencer til 
kønsteoretiske tænkere.

Bogen er vel tiltænkt kvinder som sådan. 

REDAKTØRER – marie Louise melgaard, Caroline Due og Sara Hornum (fra venstre) fortæller, at 2013-udgaven af ’Kvinde kend din krop’ ikke kun henvender sig til 

biologiske kvinder, men til alle der ’identificerer sig som kvinde’. Bogen er ajour med de tendenser, der forstår kønnet som en konstruktion, som identitet eller som 

performance.

Louise Melgaard en travl sommer i møde. 
Der skal sættes flueben ved dosmersedlens 
overskrifter, og bogen skal færdigredigeres. 
Men udsigten til lange arbejdsdage i redak-
tionslokalet er ikke uvant for de tre:

»Det er et projekt, som vi har brugt rigtig 
mange timer på,« fortæller Sara Hornum. 

»I to år har vi mødtes til redaktionsmøde 
en gang om ugen og dertil kommer arrange-
menterne og den tid, vi lægger individuelt.«

Hvordan har det været at bruge så mange 
timer i nærkontakt med kvindekroppen, så at 
sige? 

»Jeg har lidt mistet mine hæmninger,« 
siger Marie Louise Melgaard.

 »Jeg tager mig tit i at tænke ’er jeg pinlig 
nu’, når jeg bramfrit begynder at tale om 

F
O

T
O

: A
D

A
m

 G
A

R
F

F

kusser eller menstruation, når jeg er sam-
men med andre. Og tit kan slet ikke forstå, 
hvis andre ikke finder det vildt spændende 
at snakke om brystvæv.«

Caroline Due fortæller, at hun har den 
modsatte oplevelse:

»Nogle gange når jeg kommer hjem fra 
møderne, så orker jeg bare ikke at tale mere 
om kvindekroppen.« 

»Men jeg har også oplevet, at jeg i løbet af 
projektet – netop fordi vi er blevet konfron-
teret med forskellige former for kvinder – er 
blevet meget gladere for min egen krop.«

nicklas.lund@adm.ku.dk
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Må DEN bEDSTE M/K ViNDE – 

Der er kamp om professoraterne 

på Københavns universitet, 

og hidtil har mænd som regel 

snuppet dem. Hans Bonde og 

Anja C. Andersen debatterer 

den prøveordning med kontante 

belønninger, der har fået flere 

kvinder ind på de eftertragtede 

kontorer.

ligESTilliNgSDEbAT
Af Therese Leonhardt Hjorth

Inden hun forlod Københavns Universitet 
(KU) til fordel for en ministerpost, fik kom-
mende prorektor for uddannelse Lykke Friis 
skabt en taskforce, der skulle bane vejen for 
flere kvindelige professorer. Efter gruppens 
anbefalinger igangsatte universitetets be-
styrelse i 2007 en række initiativer, og alle-
rede tre år senere var mere end hver fjerde 
nyansatte professor en kvinde. Det tal lå før 
på under 16 procent.

Et af redskaberne til at øge kvindeande-
len var kontante belønninger til de insti-
tutter og fakulteter, der ansatte kvinder. 
Tiltaget har mødt hård kritik, da det ifølge 
kritikere udmønter i en positiv særbehand-
ling af kvinder – på bekostning af dygtige 
mandlige kolleger. Og så er der ikke læn-
gere tale om ligestilling.

Om KU fastholder det omstridte ansættel-
sesprincip vil vise sig senere i år, når univer-
sitetet nedfælder en ny handleplan. Til at 
hjælpe sig har rektor nedsat endnu en task-
force, og et af medlemmerne er astrofysiker 
Anja C. Andersen, som også var med i sidste 

runde og nu siger, at »det der med pengene 
ikke virkede, for der er stadig alt for få kvin-
der.« Kønskampen er ikke overstået endnu.

Diskriminerende favorisering
En af hendes vægtigste opponenter er køns-
forsker, professor og forfatter Hans Bonde 
fra Institut for Idræt og Ernæring. Inden som-
merferien tørnede de sammen i en ophedet 
debat om kvinders stilling på KU. For selvom 
de samstemmigt erklærer, at diskrimination 
skal bekæmpes, og at alle individer skal be-
handles lige, er de langt fra enige om kønspo-
litikken på deres arbejdsplads.

»Ligestillingsloven bestemmer, at der al-
drig må forskelsbehandles i ansættelsessitua-
tionen. Vi kan ikke behandle folk efter den 
gruppe, de tilhører, men må betragte hver 
enkelt ansøger som individ. Det er et klart 
brud med ligestillingsbegrebet, når der i dag 
ageres efter at opnå kønsbalance og numerisk 
lighed i slutresultatet frem for bare at skabe 
lige muligheder for alle,« mener Hans Bonde.

Hans største anke mod KU’s politik er 
derfor, at den – med fine hensigter og i den 
gode sags tjeneste – fører til en forfordeling 
af det modsatte køn. Han efterlyser en mere 

humanistisk feminisme, der kæmper mod 
diskri mination og ikke, som på KU, for favo-
risering.

Sølvfund og guldgraveri 
På KU har man fra 2008 givet institutter og 
fakulteter, der ansætter en vis procentdel 
kvinder i professorater og i nogle tilfælde 
også lektorstillinger, millioner af kroner fra 
en særlig ligestillingspulje. 

Nyansættelser af kvinder har kunnet føre 
til udløsning af ekstra professorater, idet 
nogle institutter over fem år har modtaget 
halvdelen af lønudgifterne, når der blev 
ansat kvinder, således at man kunne få to 
kvinder for én mands pris. Der har været 
bonusser til fakulteter, der har øget andelen 
af nye kvindelige professorer, og der er visse 
steder blevet udbetalt direkte belønninger 
ved hver enkelt ansættelse af kvinder.

»Det skabte en klondyke-stemning på 
universitetet: Der var fundet guld, og nu 
ville alle institutter have del i det. For hvem 
vil ikke gerne have gratis professorater i en 
tid, hvor økonomien strammer?« spørger 
Bonde.

Ifølge ham bør professorater være baseret 
på, hvem der er den allerbedste. Belønnin-
ger og diverse økonomiske incitamenter kan 
imidlertid lokke ledere og ansættelsesud-
valg til at se på køn frem for kvalifikationer, 
og KU-politikken blev derfor en trussel mod 
saglige vurderinger.

ludo på et skakbræt
Anja C. Andersen afviser, at ansættelsen 
af kvinder skulle være sket på baggrund af 
andet end fremragende kvalifikationer. Hun 
mener, at den større opmærksomhed på 
problemet i sig selv har sat gang i en positiv 
udvikling. Men der stadig mange forhin-
dringer.

»Manglen på kvinder i forskerstillinger er 
en skvalderkål med rødder alle vegne. Hvis 
der kun var én årsag til problemet, havde vi 
løst det for længst. Belønningerne har ikke 
haft stor nok virkning, men de har heller 
ikke været til skade for universitetet. Det er 

altså ikke Maren i kæret, der er blevet hevet 
ind og sænker hele niveauet,« siger hun.

For ikke at miste potentielle talenter 
blandt dets mange kvindelige studerende 
skal KU blive bedre til at gøre det klart, præ-
cis hvad forskerstillingerne indebærer, og 
hvad der tæller i ansættelser. Hvis det er et 
krav, at man skal sove i sit laboratorium fire 
dage om ugen for at blive professor, bør det 
stå klart, så kvinder, der ofte bliver tildelt 
egenskaber, der ikke matcher ansættelses-
udvalgenes smalle definition af ekspertise, 
tidligt kan forholde sig til det, mener Anja C. 
Andersen.

»Det duer ikke, at man møder op med 
sine skakbrikker, og så får at vide, man skal 
spille ludo. Jeg tror ikke, de gamle mænd 
sidder på et herretoilet et sted og kæmper 
for at holde kvinderne ude, men jeg mener, 
vi i højere grad skal diskutere, hvordan man 
generelt kvalificerer sig og bliver medlem af 
professorklubben,« siger Anja C. Andersen.

Kønspolitiske konsekvenser
Hans Bonde er enig i, at der skal være lige 
adgang og vilkår til ansættelsessamtalerne, 
men hvis den åbne konkurrence afskaffes 
med særlige kvindekvoter, bliver resultatet 
dårligere forskning og et mindre effektivt 
samfund. Og belønningerne er end ikke til 
gavn for kvinderne som kun har plads som 
forskere på grund af økonomi, og risikerer 
at blive opfattet som et b-hold, man automa-
tisk har lavere forventninger til, mener han.

Ifølge Anja C. Andersen vil den nuværen-
de taskforce da også hellere beskæftige sig 
med mangfoldighed end med kvinder alene. 
For hensigten med at bryde køns-monopo-
lismen er, at den samlede professorstand 
bliver mere farverig og mangfoldig.

»Ikke desto mindre er køn en faktor, vi 
vurderer folk på, og på et universitet skylder 
vi hinanden at trække den faktor ud,« afslut-
ter Andersen.

Hans Bondes modsvar er kort og kontant:
»Du trækker kønnet ind i noget, der kun 

burde handle om kvalifikationer.«
therese.hjorth@adm.ku.dk

Fordi du fortjener det
Idrætsprofessor og historiker Hans Bondes debatbog Fordi du fortjener det. Fra feminis-

me til favorisme blev i foråret 2013 udgivet på Gyldendal og har siden skabt heftig debat, 

fordi forfatteren lægger ud med at antyde, at Helle Thorning-Schmidt næppe var blevet le-

der af Socialdemokratiet, hvis valget udelukkende havde været baseret på kvalifikationer.

Lektor i astrofysik Anja C. Andersen har været medlem af universitetets to taskforces, der 

nedsat af rektor har udarbejdet anbefalinger til at få flere kvinder ind i topforskning. Den 

første taskforce var i 2007 med til at tilråde indførslen af belønninger ved ansættelse af 

kvindelige professorer.
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Oprustning i Ku’s  
nævekamp på køn
Skal kvinder belønnes ind i forskerstillinger? To forskere på Det natur- og Biovidenskabelige Fakultet tog forskud 
på debatten, som senere i år vil blive taget op af rektorat og bestyrelse, når en ny handleplan for flere kvindelige 
professorer skal på plads.
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STUDeNTerKommeNTar

Tillykke med jobbet!

Af formand Gwen Gruner-Widding &  

næstformand Karl Kristiansen fra Studen-

terrådet ved Københavns universitet

Det er godt nok et par år siden, du havde din 
daglige gang på KU. Ting har ændret sig, KU 
har ændret sig, og vi som studerende har 
ændret os: Vi er blevet hurtigere, yngre og 
ikke mindst flere, siden du sidst var en del af 
projektet. Men bare rolig, vi vil meget gerne 
tage dig i hånden og vise dig rundt på vores 
universitet.

Vi vil gerne tage dig med ud og vise dig 
vores hverdag. Vi kan starte i Indre by hos 
Forenede Jurister. Desværre må vi selv have 
kaffen med, for der er (stadig) ikke nogen 
kantine på jura. Forenede Jurister vil sikkert 
fortælle dig om, at man har fået en splin-
terny studieordning, hvor gruppearbejde 
og deltagelse er i fokus. Det er en total æn-
dring, studiet gennemgår for tiden, og de 
kan fortælle meget om hvor vigtigt det er, 
at de fysiske rammer følger med, når man 
vender op og ned på lærings- og arbejdsme-
toder. 

NÅR VI GÅR FRA STUDIESTRÆDE mod teo-
logerne på Købmagergade, kommer vi lige 
forbi Studenterhuset – her kan vi få den kaf-
fe, vi måtte undvære hos juristerne og oven 
i købet refill til en femmer og med hygge ad 
libitum. Lige om hjørnet fra Studenterhuset 
bor Teologisk Fagråd. Her kan vi spise fro-
kost i den studenterdrevne kantine, og du 
kan høre om vores bekymringer ved udflyt-
ningen til Amager og om, hvor vigtig en god 

finansierede forskning bragt mere ind i ud-
dannelserne. 

FORSKNINGEN ER FORUDSÆTNINGEN 
for at uddanne kandidater der angriber nye 
problemer, som en forsker gør det. Men ud-
dannelsen er også forudsætningen for at vi 
har råd til at forske i meget grundlæggende 
spørgsmål med lange perspektiver. Det er 
der to grunde til. 

Den første er, at forskning er risikabel. 
Det meste fejler. Derfor er det essentielt, at 
forskning og uddannelse går hånd i hånd. 
Selvom forskningen kun sjældent fører til 
den ønskede nye jordskredserkendelse, så 
har man altid uddannet kandidater som har 
lært at forske og få ny viden. 

Den anden er, at de studerende bidrager 
afgørende til ny erkendelse gennem delta-
gelse i forskningsprojekter. 

KORT SAGT: En adskillelse af forskning og 
uddannelse ville være en rigtig dårlig for-
retning for den enkelte og for samfundet. 
Det er netop sammenvævningen som giver 
et universitet en helt særlig værdi. Men kun 
hvis både forskningen og uddannelsen står 
stærkt, og den gensidige vekselvirkning 
mellem dem er både effektiv, inspirerende 
og dynamisk. Det kommer ikke af sig selv. 
Det er ’fast arbejde’ for hele KU så længe vi 
gerne vi være et internationalt toneangi-
vende universitet.

KUmmeNTar

universitetets dna

Af rektor Ralf Hemmingsen og pro-

rektor Thomas Bjørnholm

sjældent, at man oplever det på tæt hold.« 
Sådan  sagde uddannelsesminister Morten 
Øster gaard ved Videnskabernes Selskabs 
årsmøde i marts. 

Nu bør alle røde KU-lamper lyse. Også 
selvom vi på KU udmærket er klar over, 
hvor karikeret ministerens vittighed er.  
Hvis ikke det står klart for vores egen mini-
ster, hvad forskningsbaseret uddannelse  
er, så er det svært at argumentere for fortsat 
offentlig investering i universiteterne og vo-
res uddannelser. 

For kan det hele ikke gøres meget bil-
ligere – og stadig lige så godt – hvis man 
dropper forskningen og udelukkende satser 
på undervisning?

KU’S VÆSENTLIGSTE PRODUKT er ny vi-
den og erkendelse. Fremkommet gennem 
faglig dialog og refleksion og formidlet gen-
nem artikler, eller som det absolut vigtigste, 
gennem uddannelse af kandidater som er 
i stand til at sætte ny viden i spil efter at de 
forlader universitetet. Viden, der skal bru-
ges på måder og i sammenhænge, vi endnu 
ikke kender. 

Viden, som kan udvikle sig og tage nye 
former, fordi den er levende og aktiv. Der 
er stor forskel på at lære noget som allerede 
er erkendt og at skabe ny erkendelse. Der er 
forskel på, at sydkoreanske ingeniører laver 
bedre og bedre fladskærmsfjernsyn og så en 
game changer som Niels Bohrs atommodel. 

Meget stor forskel endda. 
Derfor er universitets dna uløseligt for-

bundet med forskningsbaseret uddannelse. 
Hvis ikke uddannelserne var sammenfiltre-
de med aktive forskningsmiljøer som gen-
nem kritisk og reflekterende bearbejdning 
af ny viden bidrager til frontforskningen, 
ville de studerende blot opnå en passiv 
viden, og vi ville som samfund på kort tid 
miste den grundtanke og værdi, som ligger 
i altid at søge efter ny viden og erkendelse 
og tage kritisk stilling. Hvordan skulle det 
kunne være anderledes? 

DEN IDEELLE FORSKNINGSBASEREDE 
uddannelse starter med suset allerede i de 
første år, hvor kendt viden bliver perspek-
tiveret af forskere, som evner at drage rele-
vant frontforskning ind i undervisningen, 
fordi de selv er aktive. På en pædagogisk 
kompetent måde forstås. Og det udvikler sig 
gradvis til mere direkte forskningsprojekter 
på bachelor, kandidat og ph.d.-niveau. Den 
oplevelse vil vi gerne give alle vores stude-
rende – og vi arbejder på at nå endnu tæt-
tere på idealet. 

Regeringens tre års budgetsikkerhed 
betyder, at vi tør tære på egenkapitalen og 
ansætte flere VIP. Vi har afsat penge til at 
styrke pædagogik og didaktik på tværs af 
KU. Samtidig er vi i dialog med forsknings-
centrene om, hvordan vi får den eksternt 

»JEG ER BANGE FOR, at mange første-
årsstuderende i dag lidt har det med 
forskningsbaseret undervisning, som med 
forekomsten af ulve i Jylland. Man hører 
rigtig meget om det. Men det er yderst 

KU HAR NETOP ANSAT en ny prorektor 
med ansvar for uddannelser, fordi netop 
uddannelserne skal topprioriteres på vores 
universitet. Kære Lykke Friis. Først og frem-
mest skal du have et stort tillykke med dit 
nye job. Det er sgu et sejt job, du har fået. 

”Vi vil gerne tage dig 
med ud og vise dig 
vores hverdag.”

”En adskillelse 
af forskning og 
uddannelse ville  
være en rigtig  
dårlig forretning  
for den enkelte  
og for samfundet.”

dialog mellem studerende og ledelse er for 
en god hverdag. 

Vi tager videre til KUA på Amager. Her 
går bølgerne til tider højt. Hvad er det, hu-
manister kan? Hvordan tilrettelægger man 
uddannelser, så man ikke skal være født ind 
i et hjem med en filologisk afhandling og 
Encyklopædien for at kunne klare sig igen-
nem? Og hvorfor skal vi egentligt udbyde 
mere end 80 forskellige humanistiske ud-
dannelser? Det kan vi sikkert bruge et par 
timer på at diskutere sammen med Hum-
rådet, mens de viser os rundt på det nye 
KUA2.

HOS SAMFRÅDET BYDER DE garanteret 
også på kaffe, denne gang i Cafe Kommu-
nen på det gamle kommunehospital. Det 
er nogle flotte bygninger, men desværre 
står der ofte en stolpe i vejen for udsigten 
til både tavle og underviser. Mens vi er der, 
vil mange af de bachelorstuderende sikkert 
spørge dig om deres muligheder for at rejse 
ud og tage et semester i udlandet. Det er no-
get, vi bliver opfordret til af både politikere 
og universitetsledelsen, men som mange af 
de studerende på Samf har meget ringe mu-
ligheder for. Når vi forlader CSS for at tage 
videre til Sund, går vi forbi det flotte træ, 
der blev plantet sidste år som en fejring af 
100 års studenterindflydelse på KU.

Sundrådet vil vise os det brutalistiske 

Panum. Hvis du kan skaffe os adgang, kan 
vi tage en tur på taget og se den lækre VIP-
lounge, mens de studerende stadig savner 
deres Studenterklub, der har været lukket i 
over et år på grund af byggerod. Det er sat-
me ikke noget SUNDrådet er tilfredse med. 

VI FORESLÅR at vi slutter dagen af på 
Science, nu et kæmpe fakultet, der strækker 
sig over hele fire campusområder. Det kan 
gøre det virkelig svært at samles, men de 
studerende gør i hvert fald deres for at få 
det til at hænge godt sammen. På Frederiks-
berg kan vi besøge Sciencerådet. Hvis vi er 
heldige, har A-vej nemlig åbent, og vi kan 
nyde en velfortjent fyraftensbajer, mens vi 
vender de mange seje studenterdrevne pro-
jekter og snakker om, hvad de bidrager med 
socialt og fagligt.

Vi vil gerne vise dig, hvor skoen trykker 
og uddannelserne halter. Vi vil også gerne 
vise dig, at uddannelse er meget mere end 
det, der sker i en forelæsningssal eller et 
laboratorium. Og vi vil gerne minde dig om, 
at vi ved, hvad der rør sig. I dit nye job har 
du nemlig ikke bare fået en håndfuld nye 
kollegaer i rektoratet, men 40.000 nye kol-
legaer; KU’s studerende, der er eksperter 
på deres uddannelser, og som har masser at 
byde ind med, når vi sammen skal sætte ud-
dannelserne i centrum på KU.

Vi ses i derude!
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”Det sker 
ret tit, at en 
elev  nævner 
 Søren 
Kierke gaard 
som hoved
bevæggrund 
for at lære 
dansk.”
Danskunderviser på Sorbonne nanna Halck

Den danske filosof Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag markeres i stor 
stil i Paris. Franskmændene har nemlig en lang og vigtig tradition for filosofi, 
hvor den lille, skæve dansker spiller en ikke ubetydelig rolle.

Aftenens fernisering er da også blot det 
første af en række arrangementer, der over 
tre uger vil finde sted i Det Danske Hus. Men 
hvad er det med franskmænd og filosofi?

»Hernede er filosofi ikke et excentrisk fag, 
som du studerer i ensomhed på universite-
tet. Det er et levende fag, som mange fransk-
mænd møder i løbet af deres liv,« forklarer 
Marius Hansteen. 

Ifølge den pensionerede filosofiprofessor 
Jean-François Poirier er filosofi en måde at 
eksistere på i samfundet, at engagere sig og 
tage stilling. Han karakteriserer filosofien 
som et våben i det franske folks kamp mod 
enevælden og den klerikale magt op til revo-
lutionen i 1789-1799:

»Filosofi gav folket mulighed for at gøre 
oprør. Det var en slags åndeligt våben og en 
måde at føre politik på i datidens Frankrig.«

filosofi fra barnsben
Frankrig har en lang filosofitradition og 
har gennem årene bidraget med adskillige 
navne på listen over verdenskendte filosof-
fer. Men i Frankrig er filosofi ikke kun for 
voksne. I de sidste år er en række filosofiske 
børnebøger kommet på markedet. Med titler 
som ’Fedt! At tænke’, ’De små filosofialbums’ 
og ’En smagsprøve på filosofi’ inviterer 
bøgerne de yngste inden for i filosofiens 
verden. 

I efteråret 2010 kunne franske biograf-
gæster i filmen ’Ce n’est qu’un début’ (Dette 
er kun en begyndelse, red.) møde en flok 
børnehavebørn, der bliver undervist i filo-
sofi. Gennem to år havde børnene filoso-
fitimer to til tre gange om måneden, hvor 
de blev opfordret til at lytte, tænke, stille 
spørgsmål og snakke med hinanden. 

Forsøget blev gennemført i en lille skole 
syd for Paris under devisen om, at alle børn 
er filosoffer, men kun få forbliver det. I fil-
men mener et af børnene blandt andet, at 
’mor er klog, fordi hun aldrig sætter Nutella-
en i køleskabet.’ Et andet barn vil vide, hvad 
de fattige har gjort for at blive fattige.

Debatten om filosofi i børnehøjde har kørt 
i Frankrig siden slutningen af 90’erne, hvor 

ideologien første gang nåede franske ører. 
Der er ingen landsdækkende plan for at 
indføre filosofi på børnehave- eller grund-
skoleniveau; det er altså op til den enkelte 
skole at sætte faget på skemaet. Det lader 
dog til, at der generelt er sket et skred i 
holdningen til, hvilken rolle grundskolen 
skal påtage sig. En undersøgelse fra 2010, 
gennemført af det franske analyseinstitut 
TNS Sofres, viser, at flere og flere går ind 
for, at skolen i højere grad skal lære ele-
verne at tænke kritisk frem for at lære dem 
disciplin.

Kierkegaard på fransk, ja tak
Tilbage til Kierkegaard og Det Danske Hus, 
hvor folk har sat sig på en gruppe stole 
foran et lille, hævet plateau. Der kommer 
hele tiden flere gæster, og der er ikke sidde-

pladser til alle. Oppe på podiet sidder Joa-
kim Garff, forfatter til ’SAK’, den anerkendte 
biografi om Søren Aabye Kierkegaard. I 
dagens anledning skal han holde et foredrag 
om filosoffen.

»Regine Olsen, Søren Kierkegaards for-
lovede, som han dog aldrig blev gift med, 
skrev på et tidspunkt, at de eneste, der ikke 
kan forstå Kierkegaard, er franskmænd,« 
siger Joakim Garff med sin rolige, velartiku-
lerede stemme.

På forreste række sidder Stéphane de 
Crépy, og da tolken oversætter denne linje, 
lyder der et lavmælt »tsk« fra ham. Den 
28-årige franskmand har en kandidatgrad i 
filosofi, og for ham er Regines ord det rene 
vrøvl:

»Kierkegaard er for alle! Han var en 
livsfilosof, og hans værker går tæt på livet, 
døden, angsten; ting, vi alle møder i løbet 
af vores liv. Derfor er hans værker stadig 
aktuelle i dag, uanset om du er dansk eller 
fransk.«

Allerede i gymnasiet stiftede den unge 
filosof bekendtskab med sin noget ældre 
danske kollega. I Frankrig er filosofi obli-
gatorisk det sidste år på ungdomsuddan-
nelserne, altså hvad der svarer til 3.g i Dan-
mark. Timetallet varierer efter den enkelte 
uddannelse og ligger på mellem fire og otte 
timer ugentligt. 

Stéphane de Crépy blev med det samme 
interesseret i danskerens værker og plan-
lægger at komme til langt de fleste af 
Kierkegaard-arrangementerne i Det Danske 
Hus. For at lære og for at komme tættere ind 
på livet af den danske filosof: 

»Selvom jeg har læst Kierkegaard, har 
jeg stadig en fornemmelse af endnu ikke at 
have mødt ham … Det tager tid at lære ham 
at kende,« siger Stéphane de Crépy.

Ifølge Jean-François Poirier har Kierke-
gaard spillet en vigtig rolle i udviklingen af 
det franske samfund, vi kender i dag. I 1905 
blev laïcité (opdelingen af religion og stat) 
indført i Frankrig. Men Poirier forklarer, at 
den franske kultur og Frankrig som land i de 
efterfølgende år stadig var stærkt præget af 

hvad Søren laver 
Kierkegaard 
i frankrig? 

KulTuREKSpORT
Af Signe Gerd Kieffer-Døssing, Paris

På 2. etage i Det danske hus på Avenue 
des Champs Élysées lader solen sine sidste 
eftermiddagsvarme stråler skinne ind ad de 
store vinduer. Fra det lyse lokale kan man 
ane spidserne på de store Dannebrog-vimp-
ler, der slår i vinden udenfor. 

En broget skare af franskmænd og dan-
skere i eksil eller på visit i den franske 
hovedstad er samlet. De to sprog forenes 
til en konstant summen, efterhånden som 
grupper af mennesker bevæger sig rundt 
for at kigge på de store lærreder. Fra samt-
lige vægge stirrer han tilbage: Søren Aabye 
Kierkegaard. Billederne er malet af Vibeke 
Tøjner og er alle fortolkninger af det kendte 
portræt, som filosoffens fætter tegnede om-
kring 1840. 

Tøjner har ønsket at vise Kierkegaards 
forskellige ansigter, og ved kun at skifte 
mellem farver og nuancer har hun skabt 
et nyt udtryk i hvert enkelt maleri. Et let 
ironisk smil på det ene er i en anden version 
nærmest alvorligt.

Det er ham, folk er kommet for. Filosof-
fen, danskeren, der i sin samtid forargede 
og i dag begejstrer – også i Frankrig.

filosofi - et levende fag
Den 5. maj 1813 kom Søren Aabye Kierke-
gaard til verden i København. Skønt han 
aldrig opnåede anerkendelse i sin levetid, 
har han i den grad taget revanche siden. 
Derfor har den danske ambassade i Frankrig 
og Det danske hus på Champs Élysées valgt 
at markere filosoffens 200 år. Det fortæller 
Marius Hansteen, kulturåd på ambassaden 
og manden bag jubilæumsprogrammet.

»I Frankrig er der en dybt rodfæstet erin-
dringskultur, hvor man bruger mærkedage 
og jubilæer til at huske og ære store per-
sonligheder. Så derfor var det indlysende, 
at når en dansker af Kierkegaards kaliber 
fylder 200 år, skal det fejres med manér,« 
siger han.
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IKOn – Kunstner Vibeke Tøjner kalder sine malerier ’frie mutationer af fætterens fine tegning af den unge, smukke Kierkegaard’. Hver af hendes otte fortolkninger har en kort 

titel, der giver et peg om stemningen i billedet, fx Rebel, nude eller Doubt. Dette, gule, hedder Street – Kierkegaard som flanør.

katolicismen. For mange franske filosoffer 
blev den lutheranske og religionskritiske 
Kierkegaard derfor en redning. Gennem 
hans værker fik de mulighed for at diskutere 
spørgsmålet om Gud uden at komme i di-
rekte karambolage med katolicismen. 

»Det var med til at gennemtrumfe de re-
ligiøse forandringer, så man kan vel sige, at 
Kierkegaard bar ved til det bål, der allerede 
var tændt,« mener den tidligere filosofipro-
fessor.

Monsieur Kierkegaard
En af de sidst ankomne, der måtte stå op 
under foredraget, er Nanna Halck. Hun har 
undervist franskmænd i dansk siden 2009, 
det sidste års tid på det gamle universitet 
Sorbonne i Paris. 

Hun fortæller, at selvom der ikke er man-
ge franskmænd, der giver sig i kast med det 
danske sprog, støder hun og hendes kollega-
er forholdsvis tit på Kierkegaard-entusiaster 
blandt deres elever.

»Det sker ret tit, at en elev nævner Søren 

Kierkegaard, som hovedbevæggrund for at 
lære dansk. Jeg har på et tidspunkt under-
vist en pensioneret, tidligere filosofilærer, 
der havde sat sig for at lære dansk for at 
kunne læse Kierkegaard på originalspro-
get,« fortæller Nanna Halck.

Foredraget er slut, og folk er så småt be-
gyndt at bryde op. Udenfor er aftenen faldet 
køligt på, men der er stadig tæt med men-
nesker på den kendte avenue. Fra væggene 
observerer hovedpersonen opmærksomt 
folk tage af sted. 

SØreN aabye KierKeGaarD
Dansk teolog og filosof, født i København 1813, hvor han også døde i 1855. Forfatter til et utal af værker, som han først i sit forfatterskab udgav under 

pseudonym.  Blandt hans mest kendte titler er ’Enten – Eller’ (1843), ’Begrebet Angest’ (1843) og ’Kjerlighedens Gjerninger’ (1847).

Kierkegaard omtales ofte som eksistentialismens fader.  Hans værker diskuterer ofte livsnære begreber som religion, tro, kærlighed, angst, liv og død.

»Kierkegaard var et menneske, som skrev og skrev og skrev. men ingen læste ham i hans samtid. 

Først efter sin død blev han anerkendt og siden verdenskendt.«

Joakim Garff, Det Danske Hus den 17. maj 2013
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Aftenen har måske nok gjort dem klogere 
på Kierkegaard, men samtidig har den efter-
ladt dem med en række nye spørgsmål. Fra 
øjnene på væggene er der ingen svar at hente 
– i stedet stirrer de nærmest skælmsk tilbage.

Uanset hvad Regine skrev om franskmænd 
og kunsten at forstå Kierkegaard, så tog hun 
fejl. Franskmændene har i høj grad taget den 
lille dansker til sig. Kierkegaard kan læses, 
forstås og bruges lige godt på både fransk og 
dansk. I den sammenhæng er der ingen ’En-
ten – Eller’.

uni-avis@adm.ku.dk
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KaLeNDer NavNe
On Maritime Optimization and Steiner Trees 
DIKu TALK - With professor David Pisinger and professor martin zachariasen

Tid: 10/6 kl. 16.00-17.30

Sted: Auditorium 6 (Section E), the HCØ Building, universitetsparken 5

Arr.: diku.dk/begivenhedsmappe/DIKutalks/apl-host

  

22nd Nordic Rheology Conference
COnFEREnCE - A mixture of plenary lectures by invited speakers and contributions 

from nRC delegates, both as oral presentations and posters. In addition, a special ses-

sion on powder rheology will be arranged

Tid: 12/6 kl. 9.00-16.30

Sted: Department of Pharmacy, Faculty of Health and medical Sciences

Arr.: nordicrheologysociety.org. Please register online 

Dynamiske byrum og kreative testzoner
FOREDRAG – med Kristian Koreman fra zuS i Holland og John Bela fra Rebar Group i 

uSA

Tid: 12/6 kl. 17.00

Sted: LOD67, Strandlodsvej 67

Arr.: facebook.com/events/385461858237558/. Tilmelding nødvendig

Landskabsarkitektstuderende fra Københavns universitet arbejder i øjeblikket med at 

omdanne arealerne omkring LOD67 på Amager til nye uderum som del af kurset Trans-

formation, midlertidighed og samtidskunst. I den forbindelse afholdes offentlig fore-

læsning, netværksarrangement og fælles grill. Foredragene finder sted i den gamle in-

dustrihal LOD67, der de næste to år danner ramme om et kreativt kontorfællesskab og 

et kulturelt mødested. Kom og hør to fantastiske oplægsholdere fortælle om hvordan 

deres tegnestuer på forskellig vis udvikler byen indefra. Begge arbejder med nye model-

ler for byomdannelse via aktivistiske indgreb og det midlertidiges iterative taktik, der 

udfordrer vanlige planlægningsstrategier.

Development, validation and implementation of an in vitro 
model for the study of metabolic and immune function in 
normal and inflamed human colonic epithelium
DISPuTATSFORSVAR – Ved cand.med. Gitte Pedersen

Tid: 13/6 kl. 14.00

Sted: Det lille auditorium, Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75

Arr.: Forsvarsleder er professor Peter Bytzer, e-mail peter.bytzer@dadlnet.dk

perspectives on Designing for health - evidence, aesthetics 
and magic
TILTRÆDELSESFORELÆSnInG – ulrika K. Stigsdotter er netop udnævnt som professor 

(mSO) i Landskabsarkitektur med særlige opgaver i Health Design 

Tid: 14/6 kl. 13.00-15.00

Sted: Festauditoriet, Bülowsvej 17

Arr.: ign.ku.dk

Women’s football. played, watched, talked about
COnFEREnCE – The aim is to share information and knowledge about women’s foot-

ball, the games and the players, the male and female fans as well as the media cover-

age. At the same time, the event will provide the opportunity for networking and pro-

moting international cooperation among researchers on women’s football

Tid: 21/6 kl. 13.00 – 22/6 kl. 22.00

Sted: Department of nutrition, Exercise and Sports, nørre Allé 51-55

Arr.: nexs.ku.dk/FREECpH2013. Please register 

festseminar for hanne Ruus
SEmInAR – I anledning af professor dr.phil. Hanne Ruus’ 70-års fødselsdag afholder 

 Institut for nordiske Studier og Sprogvidenskab et festseminar i samarbejde med 

 Selskab for nordisk Filologi

Tid: 3/7 kl. 13.00-17.00

Sted: Institut for nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns universitet, 

njalsgade 120

Arr.: inss.ku.dk/kalendera/festseminar_ruus/

bRug ONliNE KAlENDEREN

Du opretter nemt selv  

begivenheder på uniavisen.dk  

i forsidens venstreside.

poul Erik 
Krogshave 
takker af 
Forskningsteknikeren 
kan se tilbage på en lang 
karriere, der involverer både 
en taburet som prodekan 
og et mangeårigt virke som 
tillidsrepræsentant i 
Hovedsamarbejdsudvalget.

 
AfSKEDSbREV

Af Poul Erik Krogshave

 
Kære alle

I de 45 år jeg har været medarbejder på 

Københavns universitet, har jeg haft mange 

interessante opgaver og gode oplevelser, 

som jeg gerne tænker tilbage på med glæde.

Da jeg fratrådte som næstformand i Hoved-

samarbejdsudvalget, opfordrede rektor mig 

til at kommentere nogle af mine oplevelser 

fra de mange års tilknytning til universite-

tet. Jeg følger lidt op her, og vil samtidig 

gerne henvise til mine refleksioner over 

HSu-arbejdet og interview i uniavisen.dk.

I juni måned har jeg mine sidste arbejds-

dage på Institut for Geovidenskab og 

naturforvaltning. I tilknytning hertil har 

institutleder niels Elers meget betænksomt 

foreslået, at der holdes en fratrædelsesre-

ception for mig.

Selv om jeg med glæde har deltaget i mar-

keringer og receptioner for mange kolleger, 

og mange har sagt, at de glædede sig til at 

deltage i en reception ved min fratrædelse, 

så har jeg orienteret niels og flere andre 

om, at en reception ikke vil glæde mig, fordi 

den personlige opmærksomhed med en 

reception for mig både vil være ny og meget 

fremmed for mig.

I stedet vil jeg meget gerne sige tak til alle 

jeg har haft kontakt til og haft godt samar-

bejde med i løbet af årene. Jeg ønsker jer 

alle det bedste.

nu glæder jeg mig til at få mere og bedre tid 

sammen med min kone Helle.

De bedste hilsner fra 

Poul Erik Krogshave

Poul Erik Krogshave

Ny dekan 
for Teologi 
udnævnt
nuværende prodekan på 
Det Teologiske Fakultet 
Kirsten Busch nielsen 
overtager ledelsen, når 
Steffen Kjeldgaard-
Pedersen fratræder ved 
udgangen af juni 2013.

 
fORMANDSSKifTE

Af Therese Leonhardt Hjorth

Dekan Steffen Kjeldgaard-Pedersen med-

delte i marts, at han fratræder sin stilling 

som leder af Det Teologiske Fakultet for i 

stedet at hellige sig sit professorat og forsk-

ning i kirkehistorie.

I forlængelse af pinsen offentliggjorde Ku, 

at rektor Ralf Hemmingsen har valgt nuvæ-

rende prodekan, professor, dr.theol. Kirsten 

Busch nielsen. Hun har tidligere været stu-

dieleder på fakultetet og overtager senere i 

år posten efter Kjeldgaard-Pedersen.

»Efter mere end 11 år 

som dekan, først som 

valgt og siden som 

ansat, er det på tide, 

at jeg forlader posten 

og vender tilbage til 

studierne og studen-

terne. Det har været en ære og en glæde at 

tjene Københavns universitet som dekan 

for dets mindste fakultet,« sagde Steffen 

Kjeldgaard-Pedersen i marts.

Fagrådet er yderst tilfreds med rektors valg 

af Kirsten Busch nielsen og hilser den nye 

dekan velkommen.

»Det er med stor glæde, at vi har modtaget 

denne nyhed. Vi har allerede et godt samar-

bejde med Kirsten og ser kun frem til sam-

arbejdet, når hun sidder på dekankontoret,« 

udtaler fagrådsformand, stud.theol. Anders 

martin Lauritsen i en pressemeddelelse.

Kirsten Busch  

Nielsen er født i 1962 

og uddannet i Teo-

logi fra Københavns 

universitet. I 2008 

blev hun udnævnt 

til fakultetets første 

kvindelige professor. Hun tiltræder som 

dekan den 1. juli. 

Rektor ansætter universitetets dekaner på 

baggrund af en indstilling fra et indstillings-

udvalg bestående af rektor samt repræsen-

tanter for det videnskabelige personale, det 

administrative personale og de studerende.

therese.hjorth@adm.ku.dk
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kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t

Bidrag til  årets prisregn
- indsti l  din kandidat t i l  en pris

Fremragende forskning, ny viden, 
erhvervssamarbejde og innovative 
resultater. Passer denne beskrivelse 
på dig eller på en forsker eller for-
skergruppe, du kender? Så tal med 
din institutleder om indstill ing af en 
kandidat til Innovationsprisen 2013. 
Prisen gives til en forsker eller for-
skergruppe, der er ansat på KU, og 
som har gjort noget særligt for at 
bygge bro mellem universitetet og 
erhvervslivet og/eller den offentlige 
sektor. Med prisen følger et kunst-
værk samt en check på 10.000 kr.

Læs mere på aarsfest.ku.dk/ip

Prisen uddeles til en person eller 
en enhed, som har gjort en særlig 
indsats for at udvikle et godt og 
attraktivt studiemiljø for internatio-
nale studerende på KU. Du kan for 
eksempel indstille et studienævn, et 
institut eller en studenterorganisa-
tion, som har sat fokus på at forbedre 
det internationale studiemiljø. Med 
prisen modtager vinderen 75.000 kr. 
til sit arbejde med det internationale 
studiemiljø.

Læs mere på aarsfest.ku.dk/smp

Undervisningsprisen uddeles til en af 
universitetets fast- eller deltidsansatte 
lærere for god og inspirerende under-
visning. Med prisen (der også kaldes 
Årets Harald, opkaldt efter matema-
tikeren Harald Bohr) ønsker KU at 
fremhæve og påskønne undervisning 
af den højeste kvalitet. Årets under-
viser modtager en porcelænsugle og 
25.000 kr.

Læs mere på aarsfest.ku.dk/uvp

Den Internationale Studiemiljøpris er sponseret af Finansrådet. Undervisningsprisen er støttet af Royal Copenhagen.

Innovationsprisen Den Internationale 
Studiemil jøpris

Undervisningsprisen

Ved årsfesten fredag den 15. november 2013 uddeler rektoratet traditionen 
tro en række priser. I år uddeles Undervisningsprisen, Den Internationale 
Studiemiljøpris og Innovationsprisen. 

Kender du en, 
der fortjener en pris? 

Indstillingsfrist for alle priser er mandag den 16. september 2013 

Så har du nu chancen 
for at indstil le din kandidat!


