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”Hvis det går galt 
med et byggeri 
på DTU, så peger 
pistolen på mig.” 
Direktør for DTU Claus Nielsen, som er glad for, at hans universitet  ejer sine

egne bygninger. Hans kollega på KU ville ønske, at KU gjorde det samme.X
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Scan koden og besøg netavisen.

old kUA ripped to shreds at kUA2 opening
KUA2’s inauguration sparked lots of laughter due to the inevitable main focus: how awful 

Old KUA truly was in comparison.

 

eU Representatives: 
”Internationals 
won’t qualify for SU”
When Danish politicians met to debate 

the recent EU court ruling that all EU 

citizens should be eligible for SU (the 

’Danish student wage’), they didn’t think 

that international students were likely 

to qualify.

 

prostitutes wanted on University job bank

Ad from ’High Paying Escort Jobs’ was found on the University of Copenhagen job bank, 

which students and recent graduates use to fi nd work. It’s clear that students fi nd it hard to 

get a job, but just how far are they willing to go?

professor  klarlund: 
I am not dishonest

Professor could be found guilty of 

scientifi c dishonesty, but without having 

actually faked any data herself, she 

fears. And without having had any know-

ledge of her co-author Milena Penkowa’s 

tampering with evidence.

 

how to make your new room cozy
Four empty walls, and a chair — this may describe how your room will look like after you 

have just moved in. How should you turn your room to a home?

 

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.DkfRA UNIAVISeN.Dk

facebook.com/uniavis
fi nd os online

SUNDheDSVIDeNSkAb – Der blev bouncet, drukket og hujet, da Sundhedsvidenskab gentog 

succesen fra sidste års fusionsfest, i år i TAP1 hos Carlsberg. Eagger & Stunn nedbrød barrieren 

mellem kunstner og publikum, da Eagger med trådløs mikrofon i hånden hoppede ind i det 

dansende virvar foran scenen. Herfra foregik størstedelen af koncerten i øjenhøjde med fest-

deltagerne. Yo Felles sluttede det hele af med basmusik og psykedeliske visuals der skabte en 

tung rave-stemning over hele hallen. Se alle Rasmus Prestons billeder på universitetsavisen.dk/

galleri/sund-festede-og-festede-og-festede
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Filosofi har ikke 
lavet damer

På Filosofi er der 12 fastansatte forskere. Ingen af dem er kvinder. 
Faget er et af de steder, hvor kønsskævheden fortsat er markant  
til trods for Københavns Universitets flerårige indsats for at sikre  
flere kvindelige topforskere. 
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Af Nicklas Freisleben Lund

Ligestilling har de seneste år været en cen-
tral dagsorden på Københavns Universitet. 
For selv om kvinder siden 90’erne har ud-
gjort majoriteten af universitets studerende 
– 60 procent af de optagne studerende var 
i år kvinder – er antallet af kvindelige for-
skere ikke fulgt med. I modsætning til på 
auditoriernes tilhørerpladser er det nemlig 
stadig mænd, der sidder bag dørene til stør-
stedelen af forskergangenes mest eftertrag-
tede kontorer. 

Derfor igangsatte KU i 2007 en række 
tiltag, der skulle sikre flere kvindelige top-
forskere, blandt andet økonomiske bonus-
ser til institutter, der ansætter kvindelige 
professorer. Særligt dette tiltag har, anført 
af idrætsprofessor Hans Bonde, ført til en 
heftig debat og anklager om diskrimination 
og favorisering.

Om indsatsen i tilstrækkelig grad – og i 
tilstrækkeligt tempo – har haft den ønskede 
effekt, kan diskuteres. Ganske vist er ande-
len af kvindelige professorer og lektorer på 
KU i perioden fra 2007 til 2011 steget med 
henholdsvis 5,0 og 3,7 procentpoint. Men 
kvinderne udgør fortsat kun godt 20 pro-
cent af KU’s samlede antal professorer og 33 
procent af lektorerne. 

Inden for enkelte fagområder er køns-
skævheden dog endnu mere udtalt. Det er 
blandt andet tilfældet i en af universitetets 
mest klassiske discipliner, Filosofi. Ingen af 
fagets 12 fastansatte VIP’er (professorer og 
lektorer) er kvinder, og af de øvrige 15 for-
skere over ph.d.-niveau (postdoc, adjunkt 
og lignende) er 13 mænd.

Institutleder: problem kun  
at rekruttere mænd
Filosofi er altså milevidt fra at leve op til 
KU’s officielle målsætning om kønnenes 
faktiske ligestilling. Men udgør fraværet 
af kvindelige forskere reelt et problem for 
faget?

 Det mener institutleder for Institut for 
Medier, Erkendelse og Formidling (hvor Fi-
losofi har hjemme) Maja Horst, selv om hun 
afviser, at numerisk ligestilling er et mål i 
sig selv.

 »Men man må jo gå ud fra, at kvinder har 
lige så meget at bidrage med inden for filo-
sofien som mænd,« siger Maja Horst.

 »Så naturligvis er det et problem, hvis 
man kun rekrutterer mænd og på den måde 
går glip af en del af talentmassen. Det er 
vigtigt, at vi ansætter den bedste – det kan 
vi ikke fravige – men det er klart at man hele 

tiden må overveje, hvordan man vurderer 
og afgør hvem, der er den bedste kandidat.«

»et hårdt miljø«
Men hvorfor er det, at netop Filosofi i så 
udpræget grad fattes kvinder? De spørgs-
mål rækker langt ud over KU’s mure. Som 
Dagbladet Information den seneste tid har 
skrevet, kendetegner den udprægede køns-
skævhed generelt de vestlige universiteters 
filosofi-afdelinger. Det har rejst spørgsmå-
let, om der er tale om en direkte diskrimina-
tion af kvindelige filosoffer?

At det skulle være tilfældet på KU, afvises 
af Nana Kongsholm, der ud over at være 
ph.d.-studerende ved Filosofi også er for-
kvinde for netværket Kvinder i Filosofiske 
Fag. Både som ph.d. og som tidligere filoso-
fi-studerende har hun kun oplevet at blive 
behandlet med respekt og ligeværdighed, 
understreger hun.

»Men rent fagligt kan det umiddelbart 
virke som et hårdt miljø,« forsætter Nana 
Kongsholm.

»Folk er meget passionerede om deres 
fag, og diskuterer gerne alting filosofisk 
vidt og bredt, og ofte højlydt. Oveni det er 
der en vis social konsensus om, at den med 
den bedste og mest selvsikre argumentation 
’vinder’, så du har en klar fordel hvis du 
tænker og argumenterer hurtigt og overbe-
visende. Og det kræver noget hård hud at 
vænne sig til.«

Selv har Nana Kongsholm befundet sig 
glimrende i dette miljø, men hun siger, at 
hun måske er atypisk i den henseende.

»Det er et miljø, der måske kan skræmme 
nogle kvindelige studerende væk. Og det 
er selvfølgelig et problem, hvis en del af de 
studerende føler sig utilpasse.«

frafald af kvindelige studerende
Ifølge adjunkt ved Filosofi Julie Zahle er der 
hold i Nana Kongsholms formodning:

»Vi kan iagttage, at en stor del af vores 
kvindelige studerende ikke fortsætter på 
Filosofis KA-overbygning.«

Derfor har hun i samarbejde med en 
mandlig kollega stået i spidsen for et pro-
jekt, der skal forsøge at bremse den tendens.

Julie Zahle mener, at Filosofis direkte og 
konfronterende diskussionsstil bærer en 
del af ansvaret. Derfor fokuserer projektet 
blandt andet på, om man kan organisere un-
dervisningen anderledes, så den bliver mere 
rummelig.

»Noget, vi ofte observerer, er, at de kvin-
delige studerende siger mindre i timerne. 
Det skyldes blandt andet, at de har en 
tendens til at tage flere noter. Så når under-

kVINDeR I foRSkNINg og leDelSe på kU

Københavns Universitet formulerede ambition er kønnenes faktiske ligestilling. Derfor 
har ledelsen siden 2007 igangsat en række initiativer for at få flere kvinder i forskning 
og ledelse på universitetet. Ræsonnementet bag er, at hele KU’s talentmasse skal brin-
ges i spil. Der er nedsat en task force og lavet en handlingsplan for perioden 2008-2013 
hvis centrale initiativer er:

•	 	Økonomiske	incitamenter	til	fakulteter/institutter,	der	ansætter	 
kvalificerede kvinder i professorstillinger

•	 	16	internationaliseringsstipendier	til	yngre	kvindelige	forskere
•	 	Tværgående	mentor-	og	lederudviklingsprogrammer	for	kvinder.

heR eR køNSfoRDelINgeN ogSå SkæV

Datalogi 
Fordommen om at faget er mandsdomineret holder vand, hvis man kigger på ansæt-
telseslisterne. Ud af 85 VIP’er er kun syv kvinder, og kun en af Datalogisk Instituts  
15 professorer  er kvinde – nemlig adjungeret professor Corinna Cortes.

kemi
Et lignende billede tegner sig på Kemisk Institut. Her er seks ud af 40 fastansatte  
(professorer og lektorer) kvinder, og kvindelige kandidater optager blot  
30 procent af instituttets ph.d.-stipendiater.

pædagogik
Problemstillingen har omvendt fortegn på det lille KU-fag Pædagogik. Her er kønsfor-
delingen mellem fastansatte forskere (lektorer og professorer) 80/20 i kvindernes 
favør. Den kvindelige professor og de tre kvindelige lektorer har nemlig kun én mandlig 
kollega – lektor Peter Østergaard Andersen.

Kilde: www.diku.dk, www.ki.lu.dk, www.mef.ku.dk

tIlSIDeSAt – De færreste kender i dag den britiske filosof Margaret 

Lucas Cavendish (1623-74), der ligesom Thomas Hobbes (1588-1679) 

argumenterede for, at samfundet burde ledes af en absolut suveræn. 

Sabrina Ebbersmeyer, der 1. februar 2014 tiltræder som lektor i filosofi-

historie på KU, mener, at fraværet af dronninger i filosofiens konge-

række skyldes, at kvinder generelt er blevet frosset ud af de officielle 

filosofihistorier. 

viseren stiller et spørgsmål, er de ofte  
først klar til at svare, når man er rykket vi-
dere i diskussionen. Derfor er én måde  
at fremme kvindernes deltagelse for 
eksempel at uddele spørgsmålene på for-
hånd.«

Det kan umiddelbart virke som et und-
seeligt tiltag. Men ifølge Julie Zahle er det 
vanskelige ved at ændre en fagkultur, at 
der er så ekstremt mange knapper, man 
kan skrue på.

I den rigtige retning med seje træk
Den kvindelige adjunkt synes dog, at Fi-
losofi på KU generelt bevæger i en positiv 
retning hvad kønsbalancen angår. Eksem-
pelvis lægger hun vægt på, at den øgede 
opmærksomhed på køn er slået igennem 
på ph.d.-niveau, hvor Filosofi nu har lige 
mange mandlige og kvindelige ph.d.-
stipendiater.

Institutleder Maja Horst glæder sig også 
over den øgede andel af kvindelige ph.d.-
studerende. Men hun siger også, at man 

ikke bare kan forvente at kønsskævheden vil 
forsvinde over tid.

 »Vi har jo mange flere ph.d.-studerende 
end dem, der kan blive ansat på universite-
tet – og indtil videre ser det ud til, at mæn-
dene i højere grad bliver hængende.«

 Maja Horst udpeger igen den hårde kon-
kurrence som en faktor, der afskrækker de 
kvindelige stipendiater for at eftersætte en 
videre forskerkarriere.

 Derfor fokuserer instituttet også på at 
hjælpe stipendiaterne med at målrette og 
planlægge deres karriereforløb.

 »Vi forsøger virkelig at arbejde på at 
hjælpe dem til at blive i systemet, men det 
er ikke så simpelt – så det kræver et langt 
sejt træk,« siger institutlederen.

En vigtig dato i denne udvikling bliver 
den 1. februar 2014. Her tiltræder den tyske 
filosofihistoriker Sabrina Ebbersmeyer nem-
lig stillingen som lektor. Hun bliver dermed 
den første fastansatte kvindelige forsker ved 
Filosofi.

Nicklas.lund@adm.ku.dk

”Det er et miljø, der måske  
kan skræmme nogle kvindelige 
studerende væk. Og det er 
selvfølgelig et problem, hvis en 
del af de studerende føler sig 
utilpasse.”

Nana Kongsholm

køNSmæSSIg foRDelINg Af VIp-StIllINgeR  
på kU I pRoceNt

  Professor Lektor Adjunkt Postdoc Ph.d.

  m k m k m k m k m k

2007 84,7 15,3 70,1 29,9 48,5 51,5 57,6 42,3 50,9 49,1

2008 84,4 15,6 69,1 30,9 46,9 53,1 56,0 44,0 45,6 54,4

2009 82,5 17,5 68,4 31,6 48,0 52,0 57,0 43,0 44,9 55,1

2010 80,7 19,3 67,4 32,6 48,3 51,7 58,2 41,8 43,1 56,9

2011 79,3 20,3 66,4 33,6 48,3 51,7 55,5 44,5 43,9 56,1

Kilde: mangfoldighed.ku.dk
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Af Nicklas Freisleben Lund

Egentlig forekommer det barokt at ansæt-
telsen af en kvinde i det 21. århundrede kan 
udgøre et institutionelt nybrud. Det er ikke 
desto mindre tilfældet på Filosofi ved Kø-
benhavns Universitet. For når den 46-årige 
Sabrine Ebbersmeyer den 1. februar 2014 
tiltræder som lektor i filosofihistorie, så bli-
ver hun fagets eneste fastansatte, kvindelige 
forsker.

Det er dog ikke noget nyt for Sabrina 
Ebbersmeyer primært at have mandlige 
kolleger. For situationen er den samme på 
hendes nuværende arbejdsplads, afdelingen 
for Filosofi på Ludwig Maximillians Univer-
sität München.

»Manglen på kvindelige forskere er gan-
ske vist en ret generel problemstilling inden 
for de fleste akademiske discipliner,« siger 
Sabina Ebbersmeyer til Uniavisen.

»Men det er særligt udtalt på filosofi. Hvis 
man kigger på afdelingen her i München, 
så er 50 procent af de studerende kvinder, 
men ingen af professorerne er det. Der er en 
kæmpe ubalance.«

Det startede med Aristoteles
Men hvorfor er kønsskævheden så markant på 
netop dette fagområde?

»Det er kæmpestort og vanskeligt spørgs-
mål. Men det er afgørende, at filosofiens 
egen historie har været fyldt med fordomme 
over for kvinden,« siger Sabrina Ebbersme-
yer.

»Man kan sige, at Aristoteles (der blandt 
andet beskrev kvindekønnet som ’et natur-
betinget handicap’, red.), som har haft en 
kæmpe betydning, grundlagde et kritisk syn 
på kvinden, som påvirkerede både hans po-
litiske og etiske skrifter, og som har medvir-
ket til at filosofien har en lang tradition for 
at være fjendtlig over for kvinder.«

Mere prosaisk påpeger filosofihistorike-
ren, at fraværet af kvinder på universite-
ternes filosofiafdelinger risikerer at blive 
selvforstærkende.

»Det er et faktum, at mennesker har brug 
rollemodeller. Og på nuværende tidspunkt 
udgør de relativt få kvindelige forskere ikke 
en kritisk masse, der for alvor kan ændre 
situationen.«

man står altid dér med ti mænd
Derfor må man som kvindelig filosof vænne 
sig til at være på udebane. Det er i hvert fald 
Sabrina Ebbersmeyers personlige erfaring.

»Mit udgangspunkt har nok været meget 
typisk. Jeg gik ud fra, at man kunne det, 
man ville, hvis man ellers var dygtig og ar-
bejdede hårdt. Men man lærer langsomt, at 
der er andre faktorer, der spiller ind.«

»Hver gang man tager til konference, står 
man der med ti mænd, og når man ansøger 
stillinger, behandles de af mænd. Det er 
ikke fordi, man oplever fjendtlighed, men 
man fornemmer at situationen forandrer 
sig, når der pludselig er en kvinde til stede.«

Sabrina Ebbersmeyer beskriver endvi-
dere, hvordan tonen i forskningsmiljøet kan 

være meget aggressiv, og at det er med til at 
støde kvindelige filosoffer bort.

»Jeg kan i hvert fald se, at mange af mine 
kvindelige kolleger, fra dengang jeg star-
tede min forskerkarriere, i dag er forsvundet 
fra det akademiske miljø.«

Sabrina Ebbersmeyer har dog holdt fast 
ved filosofien, som om få måneder vil føre 
hende til KU. Et nyt kapitel i forskerkar-
rieren, som filosofihistorikeren ser meget 
frem til. 

For ikke alene er Filosofi på KU, ifølge Sa-
brine Ebbersmeyer, kendetegnet ved et højt 
akademisk niveau med flere internationalt 
anerkendte forskere; hun har også oplevet 
sine fremtidige kollegaer som meget åben-
sindede.

Den kommende KU’er er også yderst 
bevidst om sin status som første kvindelige 
lektor på Filosofi.

»Jamen, det synes jeg jo er fantastisk! Det 
giver mig virkelig lyst til at rulle ærmerne op 
og komme i gang.«

Men, påpeger hun, en enlig svale gør 
trods alt ingen sommer:

»At man nu har ansat en kvinde, betyder 
jo ikke, at tingene med ét slag forandrer 
sig.«

Men Sabrina Ebbersmeyer håber på at 
kunne komme til at gøre en forskel – ikke 
mindst som rollemodel.

»På universitetet i München har de en 
glimrende mentorordning, hvor erfarne 
kvindelige forskere rådgiver yngre kol-
leger inden for samme fag. Men da jeg var 
blandt de uerfarne, var problemet bare, at 
der ingen kvindelige seniorforskere var på 
Filosofi.«

»Men det er en ordning som jeg meget 
gerne vil implementere i København, så-
dan at jeg forhåbentlig kan være med til at 
hjælpe og rådgive mine yngre kolleger om 
deres karriere.«

Og det er en essentiel opgave. For filoso-
fien behøver kvinder, slår hun afsluttende 
fast. Og det er en nødvendighed, som hand-
ler om mere end at sikre en størst mulig 
talentmasse.

»Mænd og kvinder har det samme sind. 
Men det er indeholdt i forskellige kroppe, 
der er socialiseret på forskellige måder, 
hvorfor mænd og kvinder også har forskel-
lige tilgange til filosofien. Derfor er den 
nuværende mangel på kvindelige filosoffer 
et tab for faget.«

Nicklas.lund@adm.ku.dk

»Filosofien har en 
lang tradition for at 
være fjendtlig over 
for kvinder«

Efter nytår får Københavns Universitet sin første kvindelige lektor i filosofi. 
Tyske Sabrine Ebbersmeyer håber at kunne blive en rollemodel for yngre,  
danske kvindelige filosoffer.

Sabrina Ebbersmeyer, født 1976
Ph.d.-grad fra Universität Hildesheim i 1999

Siden 1999 tilknyttet Filosofi på Ludwig 
Maximillians Universität München i forskel-
lige stillinger og forskningsprojekter

Per 1. februar 2014 lektor i filosofihistorie ved 
Københavns Universitet

PRIMæRE FORSKNINgSOMRåDER: 
Tidlig moderne filosofi, etikkens historie, 
rationalitetshistorie, følelsernes filosofi, 
filosofihistorisk kønsforskning.

UDVALgTE UDgIVELSER:
Emotional Minds: Passions and the Limits 
of Pure Inquiry in Early Modern Philosophy, 
(2012)

Homo agens. Studien zur genese und Struk-
tur frühhumanistischer Moralphilosophie, 
(2010).

Sinnlichkeit und Vernunft. Studien zur Rezep-
tion und Transformation der Liebestheorie 
Platons in der Renaissance (2002)

blå bog

SAbRINA ebbeRSmeyeR
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Justice, Democracy  
anD nation-builDing

Research Group for Political Philosophy (Department of Media, Cognition and Communication) 
and Centre for Advanced Migration Studies (AMIS) co-organize a seminar featuring professor 
Wayne Norman (Mackowski Professor of Ethics, Duke University) on “Justice, Democracy and 
Nation-building: Is it possible to be an ethical nationalist?”

Further information can be obtained at 

amis.ku.dk/calendar/

Registration is not required and everyone is welcome.

Date: 10 October 2013

Time: 1.15pm – 3pm

Place: Faculty of Humanities, Karen Blixens Vej 4,  

2300 Copenhagen S, Room 15A.0.13

Learn more about AMIS at

amis.ku.dk

SEMInAR:
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Start jobsøgningen 
under studierne og snyd 
arbejdsløshedskøen

  

Hvor tidligt du begynder at søge arbejde er afgørende for, hvor længe 
du må gå ledig efter specialet er afl everet, viser en ny undersøgelse 
lavet blandt knap 1.800 dimittender på Det Humanistiske Fakultet.

JobSøgNINg INDeN og efteR AfSlUtteNDe ekSAmeN?

Inden begyndelse af 
afsluttende eksamen

Inden afl evering af 
afsluttende eksamen

Efter afl evering af 
afsluttende eksamen

Efter bestået 
afsluttende eksamen

stadig arbejdsløse et år efter specialeafleve-
ringen.

Langt mere dystert så det derimod ud for 
de studerende, der valgte at vente med job-
søgningen, til efter den sidste eksamen var 
bestået, afslører undersøgelsen, som 1.773 
dimittender fra perioden 2007-2011 har 
deltaget i.  

Under halvdelen havde fundet et job efter 
tre måneder, og 28 procent var stadig ledige 
et år efter, de blev færdiguddannede. 

gør noget selv
Ifølge Mike Wenøe, karrierevejleder på 
Hum, er der slet ingen tvivl om, at tidspunk-
tet for starten på jobjagten er den afgørende 
faktor for, hvor længe man kommer til at gå 
ledig. 

Undersøgelsen viser, at de nyuddannede, 
der kom hurtigt i job, hverken fik bedre 
karakterer eller havde haft et mere relevant 
studiejob end dem, der gik ledige længere.

»Undersøgelsens glade budskab er, at de 
studerende har mulighed for at handle, hvis 
de vil undgå at ende i arbejdsløshed. Hvis 
man kommer sent i gang og ikke i forvejen 
har gjort sig klart, hvad man vil, og hvad 
man kan tilbyde en arbejdsgiver, går der 
hurtigt et halvt år eller længere, inden man 
finder et arbejde. Man skal tage sin jobsøg-
ning alvorligt, men det behøver ikke at være 
et fuldtidsarbejde i sig selv, så længe man 
sætter tid af til det i løbet af studierne,« si-
ger Mike Wenøe.   

Mange udsætter alligevel jobsøgningen, 
til de er tvunget til det, fordi de føler, at det 

er ubehageligt og besværligt at søge, og de 
mangler de nødvendige værktøjer, mener 
han.

lav din research
Mike Wenøe siger, at det er afgørende at 
gøre sin research ordentligt. Først skal man 
gøre sig klart, hvad man egentlig vil job-
mæssigt, og hvilke kompetencer man har, 
som en arbejdsgiver kunne have nytte af.

Derefter skal man lære de potentielle ar-
bejdsgivere at kende. Hvad er deres behov, 
måske har de endda et skjult behov, som 
man kan hjælpe dem med at definere, og 
så skal man finde ud af, hvordan man kan 
hjælpe med at løse opgaven.

»Mange jobsøgere har et forkert udgangs-
punkt. De tænker, jeg har brug for et job, så 

 

leDIgheD
Af Claus Baggersgaard

Hvis du lige vil gøre dit speciale færdigt 
først, eller hvis du venter på dit eksamens-
bevis, inden du går i gang med jobsøgnin-
gen, så bør du tænke dig om en ekstra gang. 

Hvornår de studerende starter deres 
jobsøgning er nemlig den afgørende faktor 
for, hvor længe de kommer til at gå ledige, 
viser en ny undersøgelse lavet af Det Hu-
manistiske Fakultet (Hum) på Københavns 
Universitet. 

Ni ud af ti der begyndte at søge job, inden 
de begyndte specialeskrivningen, havde 
således fundet et job inden for de første tre 
måneder efter endt kandidatuddannelse.

Kun tre procent af de tidligere søgere var 

■  Job før afslutning   ■  0-3 måneder  ■  4-6 måneder   ■  7-12 måneder   ■  1-2 år    ■  Over 2 år   

80% 100%60%40%20%0%
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SyStemAtISk 

Paula Anine Taina-Nielsen 

satte tid af midt i specia-

leprocessen til målrettet 

jobsøgning.

derfor skal I give mig et, men en virksomhed 
betaler dig altså ikke 30.000 kroner om må-
neden, fordi du har brug for at tjene nogle 
penge, men fordi du kan løse en arbejdsop-
gave for dem,« siger Mike Wenøe.   

personligt kendskab hjælper
Virksomhedspraktik, projektsamarbejde el-
ler studiejob er alle måder at få mere infor-
mation om en arbejdsgiver, og så giver det 
arbejdsgiverne en mulighed for at lære en 
ansøger at kende som person.

79 procent af dimittenderne peger selv 
på, at det afgørende for, at de fik deres før-
ste job, var deres personlige kompetencer. 
67 procent svarer, at deres faglige kompe-
tencer var udslagsgivende.

Halvdelen, der fik job inden afslutningen 
af deres uddannelse, blev ansat i en virk-
somhed, som de i forvejen havde en form 
for tilknytning til, men Mike Wenøe under-
streger, at et relevant studiejob ikke er en 
tilstrækkelig forudsætning for at komme 
hurtigt i arbejde. Studiejobbet er vigtigt, 
fordi det er med til at definere, hvor man 
ender karrieremæssigt.  

Udover starttidspunktet for jobsøgning 
og studiejob viser undersøgelsen, at andre 
faktorer som studieretning, dimissionsår, og 
hvor man geografisk afgrænser sin jobsøg-
ning, også spiller ind. 

Kandidaterne, der læser medie, kom-
munikations- og informationsvidenskab, 
professionsuddannelser som bibliotekar og 
høre-, tale- og læsepædagog samt arkæolo-
giske fag har generelt større sandsynlighed 
for at komme i job i løbet af tre måneder 
end kandidater fra andre uddannelser på 
Humaniora.

Flere studerende, der blev færdige i 2008, 
kom også hurtigt i job, og så er det dumt at 
begrænse sin jobsøgning til Region Sjælland 
og hovedstaden, hvis man vil hurtigt ud på 
arbejdsmarkedet, viser undersøgelsen.

clba@adm.ku.dk

paula afleverede  
speciale og startede i 
job dagen efter
Paula Anine Taina-Nielsen begyndte at søge arbejde otte måneder, før hun 
afleverede sit speciale. Indsatsen blev belønnet med drømmejobbet som 
karrierevejleder. 

leDIgheD 
Af Claus Baggersgaard

Mange vil gerne lige puste ud, inden de starter jobsøg-
ningen oven på en ofte lang og opslidende specialeskri-
veproces, men ikke Paula Anine Taina-Nielsen, der har 
studeret pædagogik på Det Humanistiske Fakultet.

Hun gik så småt i gang med at jagte sit drømmejob 
i januar, og den 1. september kunne hun aflevere spe-
ciale i vished om, at hun dagen efter skulle stille på job 
i Odense.

Her skal hun øse af sine egne erfaringer, når hun som 
nyansat karrierevejleder i enheden SDU Erhverv skal 
guide de studerende på Syddansk Universitet på plads 
på arbejdsmarkedet.

Hendes bedste råd til de studerende er, at de skal gå 
i gang med jobsøgningen så tidligt som muligt frem for 
at udskyde det indtil de står og skal melde sig på jobcen-
tret.

»Det er aldrig spildt at søge, så længe man gør sit for-
arbejde ordentligt. Ingen arbejdsgivere har undret sig 
over, hvorfor jeg søgte, før jeg var færdiguddannet, og 
kun en enkelt har spurgt, om jeg ville kunne starte i job-
bet, når de havde brug for mig. De eneste der har villet 
se mit eksamensbevis er lønkontoret på SDU,« smiler 
Paula Anine Taina-Nielsen.

gør dit hjemmearbejde
Hun sendte den første ansøgning i januar i år, men først 
i april, midt i specialeskrivningen, satte hun halvanden 
uge af til at søge systematisk.

Hun startede med at lave research på de arbejdsplad-
ser, som hun havde tænkt sig at sende en ansøgning til. 
Først googlede hun dem, tjekkede hvad der var at finde 
på LinkedIn og læste alt, hvad virksomhederne skrev på 
deres hjemmeside. Derefter ringende hun til hver enkelt 

arbejdsplads og spurgte nærmere til jobbet og til virk-
somhedernes projekter, mål og indsatser.

»Det er virkelig et fuldtidsjob at søge arbejde, men 
det giver pote at gøre sit hjemmearbejde, fordi man kan 
stille nogle kvalificerede spørgsmål, der viser, at man er 
oprigtigt interesseret. Når man ringer, kan man også få 
nogle informationer, man ikke kan læse sig frem til på 
nettet, som man kan bruge til sin ansøgning,« forklarer 
Paula Anine Taina-Nielsen.  

 
tvivler på egne evner
Hun forstår alligevel godt, at mange venter med at star-
te jobsøgningen til de færdiguddannede, da tiden op til 
afleveringen af specialet kan være stressende, og mange 
også står og skal fraflytte deres kollegieværelse og finde 
et nyt sted at bo.

Der sker altså en masse nye ting på en gang, og psyko-
logisk set kan overgangen fra studieliv til arbejdsliv også 
være vanskelig. 

Hun oplever også, at nogle humanister er i tvivl om, 
hvilke kompetencer de har, fordi humanistiske uddan-
nelser typisk er meget tværfaglige. Derfor kan det være 
svært for nogle at vide, hvad de kan tilbyde en arbejdsgi-
ver og bidrage med i et fremtidigt job.

Paula Anine Taina-Nielsen anbefaler derfor, at man 
som hun selv gjorde, finder et relevant studiejob, mens 
man læser, fordi det skærper ens fokus på, hvad man 
gerne vil arbejde med, og hvilke kompetencer man har.

Hun fandt selv ud af, at hun ville satse på karrierevej-
ledning, da hun var studievejleder på Hum.

»Jeg kunne sikkert sagtens have gået et halvt år og 
hygget mig med at tage nogle kurser for ledige, men 
min ambition om at komme til at arbejde med det, jeg 
brænder for, drev mig til at starte jobsøgningen tidligt, 
og jeg har altså været så heldig at få mit drømmejob,« 
siger hun.

clba@adm.ku.dk
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giv os vores hus! 

SelVeJe
Af Christoffer Zieler

På toppen af August Krogh Instituttet ude 
ved Jagtvej satte Bygningsstyrelsen, som KU 
lejer 85 procent af sine bygninger hos, nogle 
ventilationsinstallationer oven på et næsten 
udslidt paptag, der nu ikke længere kunne 
lappes. Så begyndte det at regne ind.

»Vi prøvede at advare imod placeringen, 
og vi havde gjort Bygningsstyrelsen op-
mærksom på det nødlidende tagpaptag og 
behovet for adkomst for lapning, men det 
hjalp ikke,« siger vedligeholdelseschef på 
fakultetet Bertel Johansen.

Resultatet var alvorlig vandskade i nogle 
nyindrettede laboratorier, og i dag er hele 
huset dækket af et omfattende og hundedyrt 
stilladstag, mens man leder efter en perma-
nent løsning.  

»Nu har man været nødt til at bringe hele 
huset i tørvejr,« konstaterer Bertel Johansen.

 
Nye laboratorier i utæt bygning
For vedligeholdelseschefen er taget et ud-
mærket eksempel på, hvorfor det giver bøvl, 
når universitet og dets udlejer har ansvar 
for hver sin del af bygningerne. Begge dele 
er jo statens ejendom, men KU skal stå for at 
holde indmaden ved lige, mens Bygningssty-
relsen har ansvaret for mure og tag – alt det 
ydre. Spørger man Bertel Johansen burde 
KU overtage ansvaret for det hele.

Han er ikke alene om synspunktet. Selv-
eje er blevet KU-ledelsens hedeste drøm, 
og efter at have sendt først en ansøgning 
til ministeriet, der forblev ubesvaret, indtil 
rektor gav sig til at bombe dagspressen med 
læserbreve om, hvor vigtigt det er, at KU får 
ejerskab til bygninger for milliarder, fordi 
huslejen er urimelig og facader rundt om 
dratter ned på grund af Bygningsstyrel-
sens misrøgt, har uddannelsesmi-
nisteren lovet at overveje sagen 
og give en melding i 2014. 

»Der sker for mange 
fejl med den nuvæ-
rende ordning,« 
siger Bertel 
Johan-
sen. 

»Der er ikke noget galt med Bygningsstyrelsen 
i sig selv, men organiseringen af arbejdet med 
bygningerne er forkert. Der mangler sammen-
hæng mellem ansvar og kompetence.«

kU har ekspertisen
Vicedirektør Anders Boe Hauggaard-Nielsen 
er enig. Som leder af Campus Service, KU’s 
bygningsorganisation, er han et bindeled mel-
lem KU og Bygningsstyrelsen, og han mener 
også, at bygningerne ville få en langt mere 
helhedsorienteret behandling, hvis staten gav 
ejerskabet til KU. Problemet er lange, tunge 
beslutningsgange – og, som altid, bevillinger.

»KU får cirka 30 millioner kroner om året 
til det udvendige vedligehold af bygningerne, 
men der mangler i øjeblikket 300 millioner 
kroner til  at udbedre de kritiske skader,« 
siger Hauggaard-Nielsen. »Men fordi Riget 
fattes penge, og politiske hensyn overtrumfer 
faglige hensyn, får KU ikke penge nok til ar-
bejdet, endskønt KU indbetaler til systemet.« 

KU’s bidrag falder i form af en statsligt 
fastsat husleje, som i øjeblikket er 20 procent 
højere end den almindelige markedsleje for 
kontorbyggeri i hovedstaden, hvilket KU’s le-
delse ofte og ivrigt pointerer. Til gengæld får 
universitetet dog betalt laboratorierenovering 
med penge indbetalt over samme husleje for 
cirka 700 millioner. Men også i denne 
transaktion er der kiks mellem Byg-
ningsstyrelsen og KU.

Styrelsen mangler blik 
for forskernes behov, 
mener Anders Boe 
Hauggaard-
Nielsen. 

Styrelsen arbejder med nogle idéer om stan-
dardlaboratorier, som indeholder vandrør, 
fordi folk i kitler jo har brug for rindende 
vand, så de kan skylle deres udstyr – med  
mindre de pågældende forskere arbejder 
med MR-scannere eller små elektroniske 
printplader, for så er vand i lokalet et meget 
stort problem. Den slags ved man, hvis man 
arbejder på KU, men ikke nødvendigvis, 
hvis man er embedsmand i en styrelse.

 Dermed bliver bygningsproblemerne 
også et forskningsproblem, for Hauggaard-
Nielsen mener ikke, at KU i øjeblikket er ru-
stet til at tilbyde tilrejsende topforskere de 
rigtige faciliteter i det nødvendige tempo.

 Bygningsstyrelsen har heller ikke haft 
så heldig en hånd med styringen af et af de 
senere års store byggerier, det nye KUA2 på 
Amager, der blev indviet midt i september 
med over et halvt års forsinkelse. En stor del 
af Det Humanistiske Fakultet skulle allerede 
i slutningen af 2012 være rykket ind i byg-
ningerne, og flytteplanerne var da også så 
langt fremme, at mange forskere for længst 
havde pakket deres kontorer ned, inden 
Bygningsstyrelsen erkendte, at tidsplanen 
var skredet, så forskere og studerende måt-
te pakke ud igen. Regningen for besværet er 

ikke gjort op, men der er tale om et 
milliontab for KU. 

Ifølge Anders Boe 
Hauggaard-Nielsen 

ville KU ikke have ladet problemet udvikle 
sig, som det gjorde, fordi alarmklokkerne 
allerede havde ringet på hans kontor.

 »Jeg kan sige skråsikkert, at vi havde 
gjort det bedre, fordi KU faktisk reagerede 
og flere gange i løbet af efteråret 2012 
spurgte Bygningsstyrelsen, om man nu også 
var sikker på, at tidsplanen ville holde,« 
siger han.

pistolen peger på de rigtige med selv-
eje
Da KU ikke ejer bygningerne, ved ingen i 
praksis, om KU nu også ville være en bedre 
bygherre end Bygningsstyrelsen, men der 
findes universiteter i Danmark, som ejer 
størsteparten af deres bygninger selv. Et af 
dem er DTU.

 »Prøv at gå en tur på DTU’s campus i 
Lyngby,« foreslår Anders Boe Hauggaard-
Nielsen. »De har været i stand til at lave en 
helhedsorienteret planlægning af campus i 
et årti, så du oplever noget helt andet der-
ude kvalitetsmæssigt.« 

Det mener DTU’s direktør Claus Nielsen 
også. Han er glad for sit store råderum til at 
planlægge, hvad der skal bygges og reno-
veres på DTU. 

»Det er en helhedsvurdering, hvad der 
skal til for at sikre campus,« siger Claus 
Nielsen.

 DTU har fx investeret et trecifret mil-
lionbeløb i et centralt køleanlæg til sine 
bygninger i Lyngby. »Det er den slags dis-
positioner, man kan tage inden for selvejets 
rammer, ligesom investeringer hurtigt kan 

tilpasses de behov, som forskningsom-
råderne har,« siger Claus Nielsen.

Han siger også, at DTU får 
mere for pengene, end KU 

gør. DTU optog i 2011 
lån for cirka en halv 

... i
 dag er hele huset dækket af et omfattende og hundedyrt 

stilla
dstag, m

ens m
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der efter en perm
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sning.  

»Nu har m
an været nødt til a

t bringe hele huset i t
ørvejr,«

 kon-

staterer Bertel J
ohansen.

KU skruer op for charmen og retorikken for at få fingre 
i de bygninger, universitetet bor i. Men hvorfor vil en 
uddannelsesinstitution pludselig have alt bøvlet med at eje 
flere hundredtusind ramponerede kvadratmeter – og kan 
KU overhovedet finde ud af at være sin egen bygherre?
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giv os vores hus! 

milliard kroner i sin bygningsmasse. Den 
langsigtede årlige rente på de lån er tre 
procent, mens finansiering af bygninger 
betalt over husleje til staten koster mellem 
fem og seks procent.

Claus Nielsen mener også, at ansvaret 
for bygningerne bliver enkelt at placere, 
når universitetet selv ejer dem, og det er 
sundt.

»Hvis det går galt med et byggeri på 
DTU, så peger pistolen på mig,« siger Claus 
Nielsen, »mens en ekstern statslig bygherre 
vil være tilbøjelig til at benytte og gardere 
sig med mange eksterne rådgivere, med 
deraf ekstra omkostninger til følge, som i 
sidste instans falder tilbage på universite-
terne.«

DTU lejer dog også, efter en fusion med 
en række sektorforskningsinstitutioner i 
2008, mellem en tredjedel og en fjerdedel 
af sine bygninger hos staten, og med de 
dele har Claus Nielsen problemer i stil med 
dem, der omtales på KU. 

»Når der er huller i taget, eller kloak-
kerne løber over, så renoveres det ikke,« 
siger Claus Nielsen, som har været med til 
at bygge kloakanlæg for 100 millioner kro-
ner på den del af DTU, som universitetet 
selv ejer. »Jeg ved ikke, om det er fordi, det 
kun regner i Lyngby Taarbæk Kommune,« 
bemærker Claus Nielsen tørt.

kU forsømte at komme med på selv-
ejevognen
Der er historiske grunde til, at DTU ejer 
bygninger, mens KU bor til leje. I begyn-
delsen af nullerne ønskede en ung, ivrig 
VK-regering ellers at udbrede selveje 
overalt, og temaet blev drøftet heftigt på 
KU. Sammen med bygningerne fulgte 
nemlig et krav om, at universiteterne fik 
professionelle bestyrelser og ledelser med 
in spiration fra erhvervslivet. DTU takkede 
ja til den pakke, og fik selveje; KU gjorde 
ikke. 

»Selveje var ikke noget, man var indstil-
let på at takke ja til på det tidspunkt,« erin-
drer daværende rektor Linda Nielsen, men 
KU var også mere optaget af at finde ud af, 
hvilke bygninger, KU selv ejede og derfor 
ikke skulle betale husleje for, og hvilke be-
løb, man skulle betale, siger hun. 

I øvrigt havde nogen glemt at tage højde 
for, at DTU som selvejer skulle afskrive 
bygninger på en anden måde end hidtil, 
hvilket kostede staten 160 millioner, og 

var med til at lægge selveje-dagsordenen i 
politisk køleskab.

Frygten for, at KU kunne komme øko-
nomisk i knibe er en årsag til, at Finansmi-
nisteriet tøver med at flytte bygningerne 
– som er  adskillige milliarder værd – fra 
styrelsens offentlige cigarkasse over i KU’s. 

Skal kU kunne alt?
Hvilke andre gode grunde er der til at be-
holde bygningerne, hvor de er? Bygnings-
styrelsen er svær at spørge, for styrelser 
tager ikke stilling til politiske emner. Så 
hvis man tror, at Bygningsstyrelsen ville 
være ked af at miste de 20 procent af dens 
ejendomsportefølje, som KU udgør, må man 
spekulere for egen regning.

Direktør i Bygningsstyrelsen Carsten 
Jarlov vil dog gerne forklare, hvad det er, 
styrelsen, der er Danmarks største offent-
lige bygherre, kan. Med 14 igangværende 
projekter til hver over 100 millioner kroner, 
cirka 70 til mellem ti og 100 millioner og et 
væld af mindre, råder styrelsen over mange 
slags ekspertise, fx projektledere med for-
stand på byggeri og jurister med forstand 
på udbud, byggekontrakter, EU-regler og 
håndtering af klagesager. 

»Det giver simpel råstyrke, såvel som 
synergi- og stordriftsfordele,« siger Carsten 
Jarlov. »Alternativet er en række mindre 
bygherreorganisationer, der skal kunne 
håndtere samme udfordringer.« 

Carsten Jarlov påpeger, at KU som selv-
ejende risikerer at investere i en masse ny 
kompetenceopbygning, som man måske 
ikke får brug for i fremtiden.

»Lige nu bygges der meget, men det er 
ikke sikkert, at det fortsætter i samme leje,« 
siger Carsten Jarlov. 

Det afviser KU’s direktør Jørgen Honoré. 
»Det er rigtigt, at KU vil få brug for i stør-
relsesordenen ti medarbejdere, hvoraf halv-
delen skal være specialiserede byggepro-
jektledere og resten skal være specialister i 
laboratoriebyggeri, men kompetencerne i fx 
udbudsregler har KU allerede,« siger han. 

Desuden, siger Jørgen Honoré, har KU 
byggeprojekter, der rækker I hvert fald fem 
år frem og perspektivplaner for de næste 
fem. Så KU’s byggefolk vil få rigeligt at be-
stille. 

talkrig
Dertil kommer, at Bygningsstyrelsen efter 
KU’s vurdering har forsømt sin vedligehol-

delsesopgave på universitetet. 
 »Der er et efterslæb på to milliarder kro-

ner til bygningsvedligehold, altså penge, 
som skulle være brugt,« siger Jørgen Ho-
noré med henvisning til en synsrapport, 
som KU og Bygningsstyrelsen i fællesskab 
har fået udarbejdet. »Det ville KU have gjort 
bedre.« 

Det er dog retfærdigvis kun 800 millioner 
af de to milliarder, som er udvendigt vedli-
gehold, og dermed Bygningsstyrelsens ho-
vedpine. Og ’kun’ 300 millioner er kritiske 
skader – som facaden på Datalogi, der truer 
med at falde ned i hovedet på folk. Det er 
blot svært for KU at komme i gang med den 
indre vedligeholdelse, hvis det fx regner ind 
fra et utæt paptag.

Bygningsstyrelsen udlægger regnestykket 
anderledes:

»Vores seneste eftersynsrapport viste et 
behov – ikke et efterslæb – på godt 800 mil-
lioner kroner til ydre vedligehold over de 
næste ti år. Bruger man de penge, er man 
pænt med,« siger direktør Carsten Jarlov.

Han er også villig til at gøre beslutnings-
gangene om byggesager mere smidige.

»Bygningsstyrelsen tilrettelægger ikke, 
hvordan KU arbejder. Der er en kæde, der 
hedder forsker – institut – fakultet – Cam-
pus Service – Bygningsstyrelsen,« siger han, 
»men hvis KU vil have en anden proces, der 
bringer os tæt på fakulteterne, så vil vi me-
get gerne det,« siger han.

Carsten Jarlov tillader sig også at spørge, 
om KU som selvejer ville være bedre til at 
passe på sine bygninger, end Bygningssty-
relsen er. 

»Der er en tendens til, at organisationer 
med ansvar for bygningsdrift prioriterer de-

res kerneaktiviteter – i KU’s tilfælde forsk-
ning og uddannelse – højere end bygninger-
nes tilstand,« siger han med henvisning til 
en rapport fra Rigsrevisionen, der påpegede 
netop denne tendens.

Det er også tænkeligt, at en del af vedli-
geholdelsen på KU skyldes, at man historisk 
ikke har puslet så meget om de fine byg-
ninger, som en nænsom villaejer ville have 
gjort. Mange, der har studeret på KU, også 
før Bygningsstyrelsen fik ansvaret, vil nok 
kunne huske deres portion ramponerede 
auditorier og linoleum, der skallede.

Carsten Jarlov undrer sig også over, at 
KU, når problemerne er så akutte, har und-
ladt at hæve henved 100 millioner kroner til 
bygningsrenovering, som ellers er bevilget 
og ligger klar på en konto i styrelsen.

 
hvis er aben?
Til gengæld er Carsten Jarlov enig med KU 
i, at det er forskernes behov, der skal dik-
tere, hvordan man indretter laboratorier. 
»Når det kommer til, hvad laboratorier skal 
kunne, skal det følge forskernes behov, som 
kun de kan definere. 

»Det er så op til KU at beslutte, hvad man 
er villig til at betale i husleje,« siger han.

Ikke mere i hvert fald. KU er træt af Byg-
ningsstyrelsens høje husleje. »Hvis meka-
nismen fungerede rigtigt, ville lejen falde, 
i takt med at bygningernes funktionalitet 
blev ringere som følge af almindelig slid,« 
siger KU-direktør Jørgen Honoré. Han er 
dog ikke klar til at opsige kontrakten med 
staten og finde KU et nedlagt hovedsæde for 
en mobiltelefonigigant, sådan som Aalborg 
Universitet gjorde for nylig. KU er nemlig 
bundet af et aktstykke, der siger, at univer-
sitetet skal ligge på fire campusområder i 
hovedstaden, så man kan ikke bare flytte 
hele butikken til forstæderne og spare på 
lejen. 

I det hele taget er KU’s bygninger på alle 
måder utrolig besværlige. Hvorfor vil nogen 
dog overhovedet have dem?

Når taget lækker på August Krogh-bygnin-
gen får Bygningsstyrelsen skylden. Når KUA2 
bliver forsinket i månedsvis med omkostnin-
ger i millionklassen, er det også styrelsen, der 
får aben. Hvorfor vil KU’s ledelse overtage det 
ansvar?

 »Fordi vi kan skabe en tættere relation 
mellem bygningen og den forskning, der 
foregår i den,« siger Jørgen Honoré.  

chz@adm.ku.dk

”Da KU ikke 
ejer bygninger
ne, ved ingen 
i praksis, om 
KU nu også 
ville være en  
bedre bygherre 
end Bygnings
styrelsen, men 
der findes uni
versiteter i 
Danmark, som 
ejer størstepar
ten af deres 
bygninger selv. 
Et af dem er 
DTU.”
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Professorens 
indledende 

forsvindingsøvelser

eRINDRINgeR
Af gry Bartroff gaihede

Thomas Bredsdorff synes det er hyggeligt 
at få besøg af en gammel studerende. Også 
hustruen Lene hilser i entreen. »Gør ham nu 
ikke forlegen,« siger hun, før hun smutter 
om bag en dør dybere inde i lejligheden.

Thomas Bredsdorff har en flot karriere 
bag sig. Han blev fastansat på Institut for 
Nordisk Filologi straks efter endt kandidat-
stipendium og blev siden professor med 
hop til udenlandske universiteter. Ridder 
af Dannebrog er han også og forfatter til 
en stribe sælgende bøger om sprog og lit-
teratur. Lene har været med ham siden 
studieårene og far er han blevet. Samtidig 
har han været en fast del af redaktionen på 
dagbladet Politiken som anmelder. 

Et arbejdsliv to die for altså. Og alligevel 
er Thomas Bredsdorff hele livet dumpet på 
grumme måder. Selv om højskolesønnen 
tilsyneladende har vadet i anerkendelse 
og succes, har han i 70 år lidt af hvad han 
kalder ’Bergmanske eksamensmareridt’. 
Det kan man læse i hans netop udkomne 
erindringsbog Gør hvad du vil – men sig hvad 
det er. 

lutter muskler, intet flommefedt
»Angsten for om man er god nok forfølger 
én hele livet, det kan man roligt indrømme, 
når man er blevet pensionist. Det holder 
aldrig op,« siger Thomas Bredsdorff, men 
tilføjer »og det er måske også meget godt, 
for det holder én til ilden«. 

Thomas Bredsdorffs ild er litteraturen og 
formidlingen, men hans uddannelsesvalg 
var småslingrende. Han var sidste led i ha-
len på en slægt af humanister og teologer, 
og familierådet ville helst bortgive ham til 

naturvidenskaben, fortæller han, der havde 
befundet sig godt i det matematiske gym-
nasium og derfor lod sig indskrive på Niels 
Bohr Institutet.

Kemien og fysikken fejlede ikke noget, al-
ligevel begyndte den unge provinsstudent at 
snige sig ind på Frue Plads, fordi de huma-
nistiske forelæsninger trak. Andet semester 
rykkede han over på Dansk. 

»Der gives ikke ret meget kunst der er 
bedre end et godt digt: lutter muskler, intet 
flommefedt, en hel verden på en studs,« 
skriver Thomas Bredsdorff i bogen om sit 
liv. Han begyndte at læse digte i skoletiden, 
skrev selv nogle som teenager, men holdt 
»som ikke tilstrækkeligt mange andre« op 
igen og valgte i stedet læserens, analytike-
rens og formidlerens rolle. 

»Vi fik lige så lidt undervisning dengang, 
som jeg ser, at de studerende klager over 
i dag. Der var få timer og meget lidt vej-
ledning i, hvordan man skulle opføre sig. 
Undervisningen var monoton, og undervis-
ningsformerne meget lidt varierede.«

I dag har de studerende presset et krav igen-
nem om et minimumstimetal. Efterlyste I også 
mere undervisning? 

»Nej, blandt andet fordi vi ikke havde 
nogen forestilling om, at der var en central, 
hvor man kunne ringe en efterlysning ind. 
Vi konstaterede, hvordan det var, og havde 
slet ikke fantasi til, at vi kunne lave noget 
om,« siger Thomas Bredsdorff og husker, at 
det ændrede sig med et knips i 1968:

 »Jeg var blevet færdig og lige præcis 
nået om på den anden side af katederet, da 
tomaterne begyndte at flyve, og de stude-
rende rejste deres fuldstændig berettigede 
krav om indflydelse.«

forfulgt af held
Thomas Bredsdorff har været helt afsindigt 
heldig.

Økonomisk for det første. SU’en blev først 
indført i 1970, så glem den. Men der findes 
et legat, Peter og Emma Thomsens Legat, 
som Thomas Bredsdorff søgte og fik. 

»Jeg var så privilegeret. Legatet var på 
4.000 kroner om året, og mit værelse på 
Egmont Kollegiet kostede 65 kroner om 
måneden inklusiv rengøring og lagenskifte,« 
siger han, der derfor ikke behøvede noget 
erhvervsarbejde ved siden af studierne.

»Og så er det oven i købet et legat der, 
hvis man opfører sig nogenlunde, bliver 
forlænget og forlænget helt indtil man er 
færdig,« siger han, »i mit tilfælde i ni et 
halvt år.« 

Han kunne endda tage legatet med til 
England undervejs. Som SU’en er også uni-
versitetets internationaliseringsaftaler en 
senere opfindelse, så hvordan kom Thomas 
Bredsdorff til at læse to semestre på Oxford?

»Jeg, som jo er af en højskolefamilie, hav-
de hørt om et college i Ruskin, som byggede 
delvist på inspiration fra den danske folke-
højskolebevægelse – et sted hvor folk der 
var gået ud af skolen i fjortenårsalderen og 
var blevet arbejdere, kunne komme tilbage 
og lære noget. Samtidig var det en integre-
ret del af universitetet,« fortæller Thomas 
Bredsdorff, der ville læse Engelsk som bifag 
(tilvalg i dag), men som talte sproget ge-
brækkeligt. 

»Jeg sendte et brev ud af luften til the 
Principal, og så skrev han tilbage og bad mig 
skrive et essay om demokrati for at vurdere 
mit niveau. Så slog jeg op i leksika og skrev 
om det islandske Alting og Athens demo-
krati og hvad jeg ellers kunne finde ud af. Så 
svarede han ’kom’.«

Thomas Bredsdorff ville være gymnasie-

Thomas Bredsdorff, 76, har netop udgivet sine 
erindringer om et langt liv med universitet, litteratur, 
anmelderi og rejser. Og om sine uophørlige mareridt, 
der handler om at blive vejet og fundet for let.
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lærer, for dengang gik ingen fra universi-
tetet videre på universitetet, fortæller han. 
Alle hans professorer havde været 15-20 år 
andre steder, på gymnasier, ordbogsredak-
tioner eller lignende. 

»Det traf sig sådan, at da jeg blev færdig 
i 1965, kom den voldsomme ekspansion. 
Kandidatstipendiet (der svarer nogenlunde 
til en treårig ph.d.) var lige blevet oprettet, 
og jeg fik et. Det år jeg så blev færdig, var 
hele tre nye stillinger slået op på institut-
tet.« 

Der var én ansøger ud over Thomas 
Bredsdorff. 

»Vi er generationen, der jublede i star-
ten,« skriver han i sin bog om dem, der 
begyndte en universitetskarriere i midt-
tresserne (med en parafrase over Jørgen Pa-
ludans 20’er-generation, der måtte snuble i 
starten).

Rævelyserød våd klud
I det øjeblik Thomas Bredsdorff blev fast-
ansat på Institut for Nordisk Filologi, brød 
studenteroprøret løs, og den unge lektor 
befandt sig i det dilemma, at han stort set 
sympatiserede med alle deres ideer: 

»Jeg var blevet socialist hos mine kam-
merater på Ruskin College, jeg havde gået 
atommarch, før den var opfundet i Dan-
mark, men mit samfundsengagement blev 
i løbet af få timer overhalet af studenterne, 
og der lå jeg som en våd klud. Jeg kunne 
slet ikke følge med,« siger han, der kom til 
at føle sig som en lus mellem to negle i halv-
fjerdserne. 

»Jeg havde svært ved at finde fodfæste. 
Jeg var rævelyserød med et Per Stig Møller-
citat. Der er noget ikke hundrede procent 
over min psyke, og den rastløshed har på 
den ene side givet mig et rigt liv på den 
måde, at jeg både har været på universitetet 
og på Politiken, både udenlands og inden-
lands. Men jeg har somme tider misundt de 
af mine kollegaer, der har haft den kierke-
gaardske renhed i hjertet at ville ét. Jeg har 
haft en ambivalens over for det at holde ud 
og holde fast, men også en drøm om det,« 
siger Thomas Bredsdorff. 

»Mit problem var at jeg ikke var en til-
strækkeligt stålsat marxist. Jeg sympatise-
rede med deres politik, men de gik meget 
videre, og de skridt, de tog, forekom mig at 
være ødelæggende for den del af humanio-
ra, som interesserede mig, nemlig fantasien 
og det kunstneriske sprog.«

Men den styrelseslov, som 68-oprøret 
indførte, der gav de studerende og yngre 
ansatte indflydelse på arbejdspladsen, kan 
ikke roses nok, synes Thomas Bredsdorff:

»Jeg begræder det tilbageskridt, som jeg 
synes universitetsloven er i forhold til sty-
relsesloven. Jeg håber at de studerende vil 
stritte imod og gøre deres indflydelse gæl-
dende i meget større grad, end loven lægger 
op til. Et universitet er blandt meget andet 
også et sted, hvor man opdrager folk til at 
være samfundsborgere, og det var en af de 
fine bivirkninger ved styrelsesloven. Nu er 
den skoling væk, og det er synd,« siger Tho-
mas Bredsdorff.

»Men det er det eneste punkt, hvor jeg er 
en sur, gammel Jeronimus,« tilføjer han, der 
ikke gider synge med på sangen om, at det 
også er for dårligt, at de nye årgange ikke 
ved, hvornår Holberg er født: 

»Jeg hører til dem, der synes det er smar-
tere at fortælle dem hans fødselsår i stedet 
for at beklage mig over deres manglende 
paratviden.«

en mousseren i rummet
Thomas Bredsdorff kalder undervisning for 
en rå branche.

»Jeg har altid syntes, at det er umanerlig 
svært at undervise. Jeg har hele livet ønsket, 
jeg var en bedre underviser.«  

»Når man forsker, så skriver man, og når 
man har skrevet, så bliver det stående, og 
andre kan finde det. Undervist undervisning 

er det mest forsvundne i denne verden, og 
det er en af grundene til, at det er svært for 
mig. Man opbygger ikke en kapital i banken 
– det forsvinder hele tiden,« siger Thomas 
Bredsdorff. 

Og han kan ikke blæse på det, fordi han 
samtidig har haft nogle af sine lykkeligste 
øjeblikke netop i undervisningslokalet: 

»Når det lykkes, så findes der ikke noget 
bedre. Der kommer en mousseren i lokalet, 
når der er god kommunikation, og erken-
delsen vokser hos tilhørerne, og læreren 
bliver inspireret af deres spørgsmål,« siger 
Thomas Bredsdorff:

»Og ugen efter kan man komme, og væk 
er det alt sammen. Der sidder en, som star-
ter med et surt spørgsmål, og stemningen er 
fuldstændig flad.«

Deres udsendte er forudfattet. Jeg fulgte 
et topinspirerende kursus om metaforer hos 
Thomas Bredsdorff for små 20 år siden, og 
jeg siger, at selv om han ikke kan genbesøge 
undervisningens momenter, så sætter den 
gode underviser jo masser af mærker. 

Det opliver ham, der selv skylder to fanta-
stiske lærere tilbage i mellemskolen meget, 
ikke mindst matematiklærer Hermansen, 
hvis citat Thomas Bredsdorff har lånt som 
titel på sin biografi. 

»Man husker gode lærere. Studenteroprø-
rets filosof Herbert Marcuse sagde: Uanset 
hvor dårligt et fag eller et universitet er, så 
er der altid en eller to gode lærere et eller 
andet sted – find dem!«

Det budskab vil Thomas Bredsdorff gerne 
give videre til de studerende: selv om alt 
er båndlagt og skemalagt, og man bliver 
bundtet i hold, så har man den frihed på 
universitetet. 

Det fejreste træ i skoven
Var det mest en lettelse eller et savn for dig at 
lægge undervisningen bag dig? 

»Det var så stort et savn, som man dårligt 
kan forestille sig,« siger Thomas Bredsdorff 
med stemmen i falset: 

»For der er jo også en showside af un-
dervisningen – man er på, der er nogen der 
lytter til én uanset hvad deres motiver er, 
for eksempel at de skal til eksamen. Alt det 
forsvinder, når man bliver pensionist, men 
det er en del af den øvelse, man skal i gang 
med. At blive usynlig. Det er det vi skal være 
på et tidspunkt alle sammen. Jeg arbejder 
på sagen.«

Andre tilfredsstillende arbejdsoplevelser 
har Thomas Bredsdorff haft med at skrive 
om litteratur i et sprog, der kunne nå uden 
for universitetet samtidig med at det holdt 
en standard for argumentation, logik og me-
todik, som man kan være bekendt over for 
universitetet, fortæller han:

»Bum, færdig, der ligger det, og det bliver 
liggende lidt, lige meget hvor mange der 
smider det i papirkurven.« 

Vil du beskrive dig selv som forfængelig?
»Ja, bestemt, meget ærekær. Jeg kan ikke 

komme i tanker om nogen, der ikke har det 
sådan. Vores ære som forskere og undervi-
sere er det fejreste træ i skoven, og når no-
gen går den for nær, så husker man det – det 
er jeg helt på det rene med.«

Thomas Bredsdorff er også på det rene 
med, at selv om han ikke er syg, er han alli-
gevel gammel. Hukommelsen er begyndt at 
svigte, og eksamenspræstationsmareridtene 
er ebbet ud.

Når man har skrevet bogen om sit liv, hvad 
så?

»Jeg underviste et semester på Berkeley, 
og det tog de værste abstinenser. Nu arbej-
der jeg lidt på en bog, som formentlig aldrig 
bliver til noget, men som holder mig i gang 
på vej mod den usynlighed, som jeg ved jeg 
står foran, og som jeg skal prøve at gå ind i 
med værdighed, selv om det bliver svært.« 

gbg@adm.ku.dk

” Mit værelse på   
Egmont Kollegiet  
kostede 65 kroner  
om måneden  
inklusiv rengøring  
og lagenskifte”.
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VAlg 2013
Af Claus Baggersgaard

De færreste studerende gider stemme til val-
gene, og endnu færre orker at engagere sig i 
studenterpolitik i det daglige. 

Sidste år slæbte kun 14,8 procent af de 
studerende på Københavns Universitet sig 
hen til computeren og stemte til bestyrelses-
valget via KUnet. 

Fra den 25. til den 29. november får de 
en ny chance for at vise deres demokratiske 
sindelag, når de skal vælge deres repræsen-
tanter til universitetets bestyrelse samt til 
de mange lokale institutråd, akademisk råd, 
studienævn og ph.d.-udvalg.

Alle burde interessere sig for valget, lyder 
det samstemmende fra de studerende, der 
selv har engageret sig i deres uddannelse 
som medlemmer af diverse råd og nævn.

Det er nemlig unikt, at de studerende sid-
der med, hvor de store beslutninger træffes. 
To af de 11 medlemmer af universitetets hø-
jeste myndighed, bestyrelsen, er for eksem-
pel studerende, så indflydelsen er reel.

Der findes tilmed masser af eksempler 
på, at det er lykkedes studerende at gøre en 
forskel og skabe helt konkrete forbedringer 
af deres uddannelse.

flere undervisningstimer
Sociologistuderende Mattias Friis Jørgen-
sen, formand for Studenterrådet 2008-09 
og medlem af KU’s bestyrelse indtil årsskif-
tet, nævner indførelsen af minimumstime-
garantien som en af de helt store sejre.

Det betyder, at alle har krav på mindst 
12 timers undervisning ugentligt på bache-
lordelen af deres uddannelse fra 2014. Tid-
ligere risikerede man at blive spist af med 
tre–fire timer på nogle uddannelser.

»Det er fedt at opleve, når det lykkes at 
skabe opmærksomhed om en sag, og uni-
versitetet derefter får hanket op i sige selv 
og forbedret vilkårene. Det er mit klare ind-
tryk, at det er sket, fordi mange studerende 

gik sammen og kæmpede for at få højnet 
uddannelseskvaliteten,« siger Mattias Friis 
Jørgensen.

Til gengæld er han skuffet over hvor lidt 
hensynet til uddannelseskvaliteten er blevet 
vægtet ved de virkelig store økonomiske be-
slutninger i bestyrelsen.

Det ærgrer ham specielt, at det ikke lyk-
kedes at få universitetet til at sige klart fra 
over for SU-reformen og ændringerne i 
finansieringssystemet, der er designet til at 
presse de studerende hurtigere igennem og 
ud på et arbejdsmarked præget af høj dimit-
tendledighed.

»Det har været et positivt samarbejde i 
bestyrelsen, men vi har også været professi-
onelt uenige, fordi nogle kigger på bundlin-
jen og andre på kvaliteten,« siger det snart 
forhenværende bestyrelsesmedlem.

Alligevel anbefaler han andre at engagere 
sig i studenterpolitik på forskellige niveau-
er, men man skal ikke gøre det, fordi man 
har ambitioner om at sidde og forhandle 
med de ledelsens tunge drenge, understre-
ger han.

»Hvis du tror, at du kan gå ind som en 
anden enmandshær og få ting igennem på 
egen hånd, så tager du fejl. Den gode sam-
arbejdskultur mellem os aktive studerende 
er i virkeligheden det, der har været mest gi-
vende i min tid i Studenterrådet,« siger han.

Spis frokost med din underviser
Også lokalt på fakulteterne og institutterne 
er der eksempler på, at de studerende har 
fået forbedringer igennem. 

På Statskundskab kørte fagrådet i efter-
året 2012 en kampagne under sloganet 
»Har du talt med din underviser i dag?«

Ifølge Andrea Holst-Mjöbäck fra Aktive 
Statskundskabere har underviserne godt 
nok træffetider, men kun meget få stude-
rede benytter sig af tilbuddet, og de fleste 
kommer kun kun på kontorgangen, hvis de 
har et konkret ærinde eller kender undervi-
seren godt i forvejen. 

Det SkAl DeR  
StemmeS tIl

Studerende 
Bestyrelsen, akademiske råd, institutråd, studienævn  

og ph.d.-udvalg.

Det Videnskabelige personale (VIp)
Ph.d.-udvalg ved Det Humanistiske Fakultet, Det Juridiske 

Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og  

Det Teologiske Fakultet 

VIgtIge DAtoeR 

9. oktober 2013
Valget udskrives og valglister fremlægges på KUnet  

og i Valgsekretariatet.

28. oktober
Sidste frist for at klage, hvis du ikke står optaget  

på en valgliste og dermed ikke har mulighed for at stemme.

31. oktober 
Sidste frist for at melde dig som kandidat.

7. november
Navnene på kandidaterne offentliggøres på KUnet.

fra 25. november kl. 10 til 29. november kl. 15.
Afstemningen foregår enten elektronisk døgnet rundt  

via KUnet/selvbetjening/Valg/afstemning  

eller i Valgsekretariatet på hverdage kl. 10 til 15.

 

4. december kl. 12.15
Valgresultatet offentliggøres.

1. januar 2014
De nyvalgte repræsentanter til bestyrelsen  

og ph.d.-udvalg tiltræder.

1. februar 2014
De nyvalgte repræsentanter til akademiske råd, institutråd  

og studienævn tiltræder.
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Aktive Statskundskabere har derfor invite-
ret til en række ’Forsker-frokoster’, hvor det 
har været muligt at møde sine undervisere 
i mere uformelle rammer over en leverpo-
stejmad og høre mere om, hvad de forsker 
i, når de i ikke står i auditoriet og forelæser 
om policy-processer og det amerikanske 
præsidentvalg.

Målet er at skabe nogle rammer, der gør 
det naturligt for de studerende at henvende 
sig til deres undervisere, siger Andrea Holst-
Mjöbäck. 

forskere på skolebænken
På Jura har de studerende fået en pædago-
gisk konsulent ansat i et nyoprettet lektorat.  

Den nye lektor skal opkvalificere den pæ-
dagogiske indsats og samtidig forske i, hvad 
der er god undervisning på Jura.

»Der er dygtige forskere, som ikke formår 
at pakke deres viden ud og præsentere den 
på en indbydende måde for de studerende. 
Den pædagogiske opkvalificering bliver nu 
sat i system, og samtidig signalerer fakulte-
tet over for underviserne, at undervisningen 
har høj prioritet, og at de ikke kan komme 
uden de nødvendige pædagogiske kompe-
tencer,« siger Kristian Hegaard, medlem af 
Akademisk Råd for Forenede Jurister.

Han vil dog ikke på fagrådets vegne tage 
hele æren for nyskabelsen, da det er beslut-
tet og gennemført i enighed med studiele-
delsen på fakultetet.  

»Det viser, at det er muligt at få indfly-
delse på helt konkrete forhold, hvis man 
sætter sig et realistisk mål og skaber et godt 
samarbejde med ledelsen. Jeg nægter at tro, 
at der findes ledere, der slet ikke er villige 
til at lytte til os studerende, så hvis man selv 
opsøger dialogen, kan det sagtens lade sig 
gøre,« siger han.

Strid om øvelsestimer
På Sociologi er de studerende flere gange 
tyet til utraditionelle midler i frustration 
over manglen på dialog med ledelsen  

om uddannelsesændringer, der vedrører 
dem.

I november 2009 besatte de instituttet i 
protest mod besparelser på en halv million 
kroner, der betød at 25 procent af øvelsesti-
merne skulle skæres væk. 

I juni i år kommunikerede de studerende 
og institutlederen i en periode via åbne 
breve på uniavisen.dk, inden der kom et 
møde i stand.

Ledelsen ønskede at skære i antallet af 
studenterundervisere og erstatte dem med 
ph.d.-studerende på bacheloruddannelsen. 
Argumentet var, at det ville knytte forskning 
og studier tættere sammen, men de stude-
rende frygtede, at motivet var besparelser, 
og at de ph.d.-studerende ville få mindre tid 
til at undervise på kandidatuddannelsen.

Torben Vinter, der læser på 7. semester og 
som er næstformand for Studienævnet på 
Sociologi, forklarer, at de studerende hørte 
om beslutningerne på vandrørene få uger 
før sommerferien og midt i eksamenstiden.

De tog en diskussion om sagen på et 
studienævnsmøde, men da det ikke hjalp, 
sendte de et åbent brev til medierne, og 
først derefter fik de et møde i stand med 
ledelsen.

Kompromiset blev indførslen af en norm 
om, at der maksimalt må være 30 stude-
rende på et øvelseshold, og at der som mini-
mum skal udbydes 35 fag på kandidatdelen, 
og til gengæld blev antallet af studenterun-
dervisere skåret ned som planlagt.

»Vi er skuffede over, at vi ikke blev ind-
draget i første omgang, og vi følte, at de la-
vede en spareøvelse bag vores ryg. Udfaldet 
blev positivt, men vi er ærgerlige over pro-
cessen. Det eneste vi ønsker er en positiv, 
åben dialog om, hvordan vi får den bedste 
undervisning for de midler, der er til rådig-
hed,« siger Torben Vinter. 

Han tilføjer, at det efter sommerferien 
har virket som om institutledelsen ønsker et 
godt samarbejde, og de aftaler, som de ind-
gik, er blevet overholdt.

taget godt imod
På Institut for Folkesundhedsvidenskab har 
Caroline Klint, der læser på 3. semester, der-
imod ikke oplevet konflikter med ledelsen, 
som medlem af det nye institutråd.

Budgettet og de langsigtede planer og 
strategier for instituttet har blandt andet 
været på dagsordenen, og Caroline Klint 
 synes, at uddannelse og ikke kun forskning 
får lov at fylde meget på rådsmøderne.

»Jeg troede faktisk at de andre medlem-
mer ville se lidt skævt til mig, fordi jeg som 
ny studerende ikke har så meget erfaring, 
men jeg er blevet taget imod med åbne 
arme. Det virker som om de ansatte er lyk-
kelige for at se en studerende i en anden 
sammenhæng end til undervisningen,« siger 
Caroline Klint.

Hun tilføjer, at medlemskabet af rådet 
også giver et unikt indblik i, hvordan et in-
stitut fungerer, hvordan budgettet er skruet 
sammen, og så har hun fået respekt for, at 
det er de ansattes dagligdag og levebrød det 
i sidste ende handler om.

bedre evaluering
På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
hvor Folkesundhedsvidenskab hører til, har 
de studerende brugt akademisk råd til at få 
sat uddannelseskvalitet på dagsordenen. 

Ifølge medicinstuderende Frederik Løg-
strup Magnusson, der er formand for Sund-
rådet og medlem af akademisk råd, kan det 
ellers godt virke som lidt af en snakkeklub 
om forskning.

Indtil videre har det resulteret i, at ledel-
sen er gået i gang med at skabe et fælles 
system med minimumskrav til evalueringen 
af undervisningen.

Sundrådet forsøger at koordinere de stu-
derendes arbejde i de forskellige udvalg på 
institutterne for at få mest mulig indflydelse 
på processen.

»Vi skal udfylde et spørgeskema, men der 
bliver ikke fulgt op, og det bliver ikke dis-
kuteret, hvordan et kursus kan gøres bedre. 

Det skal vi have gjort op med,« siger han og 
fortsætter:   

»Jeg oplever, at vi bliver taget alvorligt, 
så vi studerende kan komme langt med at 
præge processen, hvis vi formår at snakke 
sammen og koordinere indsatsen i alle råd.« 

godt for karrieren
Pia Mejdahl Daugbjerg, studenterrådsfor-
mand i 2007-08, anbefaler også at engagere 
sig i studenterpolitik, selv om hendes eget 
formandskab betød, at hun blev et år forsin-
ket med studierne på bachelordelen.

Som formand var det på fuldtid og mere 
til, fordi også weekenderne blev inddraget, 
men det var sjovt, siger hun.

Til gengæld kunne hun aflevere sit specia-
le på Statskundskab i slutningen af juni, og 
allerede midt i september havde hun fået sit 
første job. Hun tror, at hendes studenterpoli-
tiske engagement har spillet en positiv rolle.

»Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke har 
gjort det, fordi det så godt ud på CV’et, men 
fordi det er sindssygt vigtigt, at de studeren-
de engagerer sig. Vi ved ting, som lederne 
ikke har kendskab til, og derfor kan vi være 
med til at kvalificere beslutningerne,« siger 
Pia Mejdahl Daugbjerg og tilføjer:

»Jeg tror, at det er summen af mine erfa-
ringer, der gør at jeg hurtigt har fået et job. 
Det studenterpolitiske arbejde har gjort det 
klart for mig, hvad jeg er god til, hvilket er 
vigtigt, fordi de til jobsamtalen spørger dig, 
hvad du kan.«

Hun nævner pressehåndtering, herunder 
hvornår en interesseorganisation skal på ba-
nen, og viden om hvad der virker, hvis man 
vil sætte en dagsorden, som erfaringer hun 
har fået, der er relevante for en arbejdsgiver. 

Hun har også fået erfaring med projektsty-
ring, budgetlægning, hvordan man engage-
rer medlemmerne, navigerer i det politiske 
system, og hvordan den offentlige sektor og 
en stor organisation som KU fungerer.

 
clba@adm.ku.dk

»Det nytter at 
engagere sig«
Der er masser af eksempler på, at de studerende har 
fået indflydelse på deres dagligdag på universitetet, 
men det kræver tålmodighed at trænge igennem med 
sine argumenter, og man skal gøre sig klart, at det er 
umuligt at få alt igennem, lyder det fra de studerendes 
repræsentanter. 

DemoNStRAtIoN – De unge i Køben-

havn og andre store byer landet over 

demonstrerede ved Folketingets åbning 

den 5. oktober 2010 under sloganet 

Unge ta’r ansvar! De krævede, at deres 

problemer blev taget alvorligt, blandt 

andet at forringelserne af SU’en og 

nedskæringerne på uddannelse blev 

droppet.
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plejehjem omdannes måske til 
permanente ungdomsboliger

Egentlig står plejehjemmet Sølund til at skulle rives 
ned, men flere københavnske politikere vil lade 
de unge overtage boligerne. Forud er gået et stort 
slagsmål om Sølund, der endte med, at SF fik æren for 
at finde lejligheder til de unge i en bygning, partiet ellers 
ville have jævnet med jorden.

StUDIebolIgeR 

Af Christoffer Zieler

Der er politisk pres på Københavns Rådhus 
for at gøre de 200-240 midlertidige ung-
domsboliger i det ellers nedrivningsdømte 
plejehjem Sølund permanente – og altså 
ikke kun lade dem bestå i de tre år, som bor-
gerrepræsentationen har besluttet.

Københavns sundheds- og omsorgsborg-
mester Ninna Thomsen (SF) vil ellers bygge 
et splinternyt plejehjem på adressen, men 
projektet er kommet i modvind.

Borgerepræsentationsmedlem Birthe 
Skaarup (DF) kalder planen om det nye ple-
jehjem for »et tumpet projekt.« Hun siger, at 
København kan placere nye moderne pleje-
hjem en række andre steder. »Jeg synes, det 
er et rigtig godt sted for de unge,« siger hun.

Sammen med det konservative borger-
repræsentationsmedlem Jakob Næsager har 
Birthe Skaarup tidligere i år ført en mindre 
krig mod SF-borgmesterens planlagte ple-
jehjem, og det var Næsager, der fandt ud af 
at stikke en kæp i hjulet på planerne om at 
nedrive Sølund.

Hvis kommunen byggede det nye ple-
jehjem som planlagt, skulle man nemlig 
samtidig nedlægge 80 parkeringspladser, 
men partierne på Rådhuset har indgået et 
forlig om at anlægge en ny p-plads, hver 
gang, man sløjfer en af de bestående. Da det 
nye plejehjemsprojekt ikke rummer 80 nye 
p-pladser, kan partierne bag parkerings-
aftalen, som gælder til udgangen af 2014, 
nedlægge veto mod nedrivningen.

her står politikerne
I Politiken kaldte borgmester Ninna Thom-
sen den konservative Jakob Næsagers 
brug af parkeringsforliget »pinligt og dybt 
useriøst,« men Jakob Næsager siger, at han 
havde andre gode grunde til at være imod 
nedrivningen af Sølund end omsorgen for 
de københavnske bilister.

I foråret bad Jakob Næsager Københavns 
teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal (S) 
undersøge, hvad det ville koste at opføre 
400 ungdomsboliger, godt og vel svarende 

til Sølunds samlede antal boliger (hvoraf en 
del fortsat bebos af ældre mennesker), et 
andet sted i byen. Svaret fra 24. maj 2013 er 
539,4 millioner kroner.

»Ved at omdanne Sølund til ungdomsboli-
ger sparer vi udgiften til nedrivning, og hvis 
det kan renoveres for under 539 millioner 
kroner, er alle de overskydende penge tjent. 
Og det kan renoveres for et betydeligt lavere 
beløb,« siger Jakob Næsager.

»Vi gør gerne Sølund til permanente ung-
domsboliger,« siger han.

Det vil Dansk Folkeparti også. Faktisk 
forsøgte DF endda (dog uden held) at få er-

stattet ordet ’midlertidigt’ med ’permanent’, 
allerede da Borgerrepræsentationen skulle 
tage stilling til forslaget om ungdomsboliger 
på Sølund.

Ø, LA, V og R ønsker også ungdomsbo-
liger på adressen. Også Enhedslisten, som 
til at begynde med støttede planerne om at 
rive Sølund ned, har skiftet side til fordel for 
ungdomsbolig-tanken, og Sølund må gerne 
forblive ungdomsboliger, mener partiet.

»Det ville være fantastisk med ungdoms-
boliger på den adresse,« siger Enhedslistens 
spidskandidat til Borgerrepræsentationen i 
København Morten Kabell.

»Status er nu, at vi kigger på, om det kan 
lade sig gøre at skabe et ordentlig plejecen-
ter, fx i Nordhavn,« siger han.

Liberal Alliance er på linje. »Vi er også 
positive over for permanente ungdomsboli-
ger,« siger Lars Berg Dueholm, der er grup-
peformand for Liberal Alliance i Borgerre-
præsentationen.

Caroline Stage Olsen, som kandiderer til 
kommunalvalget for Venstre og er ordfører 
i sagen om Sølund, siger, at Venstre også 
som udgangspunkt ønsker at Sølund skal 
forblive ungdomsboliger.

»Men vi kræver, at de ældre, der har boet 
der før, skal have et andet plejehjem, der 
også er nyt og lækkert,« siger hun. »Som 
udgangspunkt, når Sølund bliver lavet om 
til studieboliger, så er det for at forblive 
sådan.«

De Radikale er principielt enige.
»Vi er rigtig glade for, at vi har fundet 

denne løsning med midlertidig udlejning, 
fordi vi har en akut mangel på ungdoms-
boliger i København,« siger den radikale 
beskæftigelses- og integrationsborgmester 
Anna Mee Allerslev. Hun kalder det ’tude-
tosset’, at Sølund-projektet var gået i stå, og 
bygningerne stod tomme hen.

De Radikale er et af partierne bag aftalen 
om det nye plejehjemsprojekt på Sølunds 
grund, og den aftale vil Anna Mee Allerslev 
ikke løbe fra. Men hun er indstillet på at 
gøre ungdomsboligerne på Sølund per-
manente, hvis de andre partier er med på 
tanken.

»Hvis der har været gode evalueringer, og 
aftaleparterne vil gøre det permanent, så er 
vi åbne for det,« siger hun.

Ikke alle går dog så langt. Overborgme-
ster Frank Jensen (S) vil ikke binde sig til 
den ene eller den anden løsning for Sølund. 
I stedet lader han plejecentrets fremtid 
svæve i luften, indtil efter det kommende 
kommunalvalg.

Ved ikke at tage stilling undlader Frank 
Jensen dog samtidig at give støtte til sin 
egen teknik- og miljøborgmester Ayfer Bay-
kal, der så sent som i foråret skældte ud på 
de konservative i København for at bremse 
projektet med forliget om p-pladser.

»Jeg er glad for, at der er kommet et mo-
ratorium for projektet, så den nye borger-
repræsentation kan træffe den rette beslut-
ning om Sølund,« siger Frank Jensen.

Sf’s kovending
Det var sundheds- og omsorgsborgmester 
Ninna Thomsen fra SF, der løb med rosen 
fra studentermiljøet, da hun meddelte, at 
Borgerrepræsentationen 22. august enstem-
migt havde vedtaget, at det store plejecen-
ter Sølund ved Sortedam Dossering i Kø-
benhavn i de næste tre år kan blive hjem for 
nogle af byens boligtrængende unge.

Men forslaget om at indrette ungdoms-
boliger i plejehjemmet var ikke SF-borgme-
sterens eget – det blev formelt stillet af Ven-
stre, efter at det i løbet af foråret var blevet 
fremført af Dansk Folkeparti og De Konser-
vative, foruden af nogle borgere, både ved 
offentlige møder og i avisernes debatsider.

Borgerrepræsentationen endte med at 
vedtage en mere teknisk formuleret version 
af Venstres forslag, som S, SF og R stod 
bag, men faktum er, at borgmester Ninna 
Thomsen, som fik æren for ungdomsboligi-
nitiativet i både Politiken, Berlingske, DR 
og i uniavisen.dk, var modstander af, at ho-
vedstadens unge skulle flytte ind på Sølund, 
indtil få dage før Borgerrepræsentationens 
besluttede netop dét.

Den 16. august, seks dage før beslutnin-
gen om at leje Sølund ud til de unge, afviste 
Ninna Thomsen i et debatindlæg i Politi-

”Vi er rigtig 
glade for, at 
vi har fundet 
denne løsning 
med midlerti
dig udlejning, 
fordi vi har 
en akut man
gel på ung
domsboliger i 
 København”

Anna Mee Allerslev
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kIg – Plejecentret er opført, så stort set alle kan skue ud over de københavnske søer, inklusiv skarver, hoppende joggerbryster (m/k) og et for tiden ret støjende metrobyggeri til venstre.

ken, at der kunne være ungdomsboliger i 
Sølund. København skulle ikke »sætte de 
ældre på gaden for at få plads til de unge,« 
skrev hun.

På dette tidspunkt var de ældre nu allere-
de flyttet fra to af Sølunds tre blokke, fordi 
kommunen allerede havde sat gang i planen 
om det nye plejehjem, der på hjemmesider 
om projektet markedsføres som et ’velfærds-
teknologisk modelplejecenter’.

Problemet for det velfærdsteknologiske 
modelplejecenter på Sølund er, at det er 
svært at finde nogen politiker på Rådhuset 
ud over Ninna Thomsen, der stadig synes, 
det er en god idé.

Nedrivningsplan var en grim overra-
skelse
»SF har fuldstændig keglet rundt i den her 
sag,« siger Carl Christian Ebbesen, som er 
Dansk Folkepartis borgmesterkandidat i 
København.

Ifølge Carl Christian Ebbesen og hans 
kollega fra Borgerrepræsentationen Birthe 
Skaarup har Sølund-projektet fra begyndel-
sen været helt skævt.

»Det kom som et chok, at de ville rive 

Sølund ned,« siger Birthe Skaarup (DF), 
som mener, det var forkert at flytte de ældre 
beboere fra Sølund, mens projektet endnu 
ikke var landet. »Naboerne var ikke blevet 
hørt, så alle de lokale var målløse,« siger 
hun.

De lokale, som Birthe Skaarup henviser 
til, var blandt andet en forsamling af na-
boer til grunden ved Sortedam Dossering. 
De dannede et netværk for at protestere 
over den arkitektoniske tankegang bag det 
planlagte nye plejehjem, som er større og 
mere firkantet i udformningen end det nu-
værende Sølund, ligesom de mente, at det 
var spild af ressourcer at rive et kun 32 år 
gammelt byggeri ned.

Ikke blot vil det nye velfærdsteknologiske 
Sølund, hvis det bliver bygget, sluge en stør-
re del af naboernes sollys; kun en tredjedel 
af de ældre beboere vil få et kig til søerne, 
kvarterets store attraktion. I det nuværende 
Sølund har værelserne kig ud over vandet.

Slet ikke så slidt endda
Begrundelsen for at bruge et tocifret mil-
lionbeløb på at rive Sølund ned og så et 
trecifret millionbeløb på et nyt byggeri på 
grunden, har fra kommunen ikke mindst 
lydt, at Sølund er i en dårlig forfatning.

»Sølund er bygningsmæssigt ved at være 
slidt,« udtalte centerchef Jan Nybo Jensen i 
2012 ifølge Kristeligt Dagblad, i en artikel, 
der refererer til ’smuldrende faldstammer’ 
og forældede elinstallationer. Indtrykket er 
et plejehjem, der selv om det er ret nyt (op-
ført 1976-81), er så elendigt, at det næppe 
står til at redde.

Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna 
Thomsen har også flere gange sagt og skre-
vet, at Sølund er meget slidt.

I en arkitektrapport om Sølund fra fir-
maet Juul og Hansen Arkitekter A/S, som 
Københavns Kommune selv fik udarbejdet 
i 2010, bliver det dog slet ikke overvejet, 
om det nuværende Sølund er modent til en 
nedrivning.

I stedet foreslår arkitekterne, at bygnin-
gerne bliver bragt op til moderne energi-
standarder, får større og bedre vinduer, og 

at facadernes beton bliver pyntet med et lag 
af zinkplader. Den kun tre år gamle rapport 
konkluderer, at plejehjemmet Sølund med 
den rette investering vil være et plejehjem 
med »gode boligforhold og egnede fælles 
opholdsarealer.«

Den vurdering deler arkitekt Michael 
Krarup. Han er en af de naboer, som har 
kritiseret nedrivningsplanerne. Han siger, at 
der efter hans faglige vurdering intet belæg 
er for at hævde, at Sølund er slidt i en grad, 
så det bør rives ned.

Ifølge Michael Krarup er tegn på nedbrudt 
og svækket beton meget let at konstatere, 
fordi jernet i betonen i så fald vil ruste og 
sætte røde spor, ligesom der vil opstå revner 
i bygningerne. Den slags skader ses ikke på 
Sølund, som desuden for få år siden fik lagt 
nyt tag.

»Overfrakken har det godt,« siger Michael 
Krarup. »Der er ikke noget galt med husets 
konstruktion eller klimaskærm. Sølund 
mangler alene den almindelige vedligehol-
delse, som alle bygninger har behov for.«

Michael Krarup vurderer, at man for 
nogle få tusind kroner per kvadratmeter vil 
kunne have gavn af bygningen i mange år 
endnu. Behovet anslår han til 30-45 mil-
lioner kroner, hvilket ikke er ret meget mere 
end en nedrivning ville koste.

»Hvis man investerer i det, har man et 
hus, der er fuldt ud anvendeligt og driftsik-
kert i mange år, « mener Michael Krarup.

Ifølge sundheds- og omsorgsborgmester 
Ninna Thomsen er kommunens vurdering af 
Sølunds tilstand fortsat, at centret er meget 
slidt, og det spiller også en stor rolle, at det 
indretningsmæssigt slet ikke svarer til nuti-
dens behov.

Groft sagt, er nutidens plejehjemsbeboere 
ældre og svagere – og mere plejekrævende 
– end den typiske plejehjemsbeboer var for 
30-40 år siden, blandt andet fordi flere bor 
længere tid i deres eget hjem.

Ninna thomsen: De andre glemmer  
de ældre
Ifølge Ninna Thomsen mangler de øvrige 
partier i Borgerrepræsentationen blikket for 

de ældres behov, nu hvor spørgsmålet om 
de unges boligmangel er kommet højt op på 
den politiske dagsorden.

»Det er uheldigt, at der er gået ’generati-
onskrig’ i sagen,« siger hun, som har været 
stolt af, at København har tilbudt sine sva-
geste, ældste borgere at bo på en af byens 
bedste adresser. Hun siger, at det ikke blot 
lader sig gøre at opføre nye plejehjem i fx 
Nordhavn, som flere politikere foreslår.

Ninna Thomsen minder om, at usikkerhe-
den om Sølunds fremtid har stor betydning, 
ikke mindst for de 250 ældre mennesker, 
der er flyttet fra det nuværende Sølund med 
løftet om at få noget nyt og bedre. Dem skyl-
der kommunen en løsning, siger hun.

»Når man laver en arkitektkonkurrence 
og flytter 250 ældre ud med Borgerrepræ-
sentationens opbakning, er det heller ikke 
så hensynsfuldt at trække stikket på projek-
tet,« siger hun.

Ninna Thomsen er villig til at tilrette pla-
nerne for det nye plejehjem, som måske kan 
forbedres på nogle måder, der også tilfreds-
stiller de mest indædte modstandere hos 
De Konservative og Dansk Folkeparti. Hun 
håber, at det er noget, Borgerrepræsentatio-
nen kan drøfte, når der er ro efter det kom-
mende kommunalvalg.

»Jeg erkender, at jeg trak i nødbremsen 
for Ny Sølund,« siger hun. »Som det er nu, 
er det fornuftigt at leje Sølund ud.«

Ninna Thomsen forventer, at boligsøgende 
unge kan skrive sig op til lejlighederne fra om-
kring den 24. oktober på KAB’s hjemmeside.

chz@adm.ku.dk”Det er uhel
digt, at der 
er gået ’gene
rationskrig’ i 
sagen”

Ninna Thomsen
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Zoologiske noter fra den 
arabiske rejse ligger brak

DeN ARAbISke ReJSe
Af cand.mag., ph.d. Philippe Provençal

I 2011 fejrede vi 250-året for Den Arabiske 
Rejse 1761-1767, ekspeditionen også kendt 
som Carsten Niebuhr ekspeditionen, idet 
han som den eneste vendte levende hjem 
fra den. 

Ikke desto mindre var ekspeditionens 
videnskabelige resultater helt enestående. 
Til disse hører de første nøjagtige kort over 
Rødehavet og Yemen, et meget stort antal 
nybeskrevne arter af dyr og planter, heraf 
rigtig mange med belægseksemplarer og 
nøjagtige beskrivelser af de lande, som eks-
peditionen rejste igennem. 

Dertil kommer et stort filologisk mate-
riale i form af noter over dagligsproget af 
filologen Von Haven og lokalbetegnelser for 
dyr, planter og deres produkter indsamlet 
af naturhistorikeren Peter Forsskål. Alene 
for Yemen noterede han 758 arabiske plan-
tenavne dækkende 475 forskellige plante-
arter.

Efterbehandlingen af det omfattende eks-
peditionsmateriale blev påbegyndt allerede 
i det 18. århundrede. Et stort hængeparti 
blev imidlertid behandlingen af de lokale 
betegnelser. 

Von Havens filologiske noter er hver-
ken udgivet eller studeret. Det fik Torkild 
Hansen til i sin bog Det Lykkelige Arabien at 
ringeagte Von Haven som doven. Det er dog 
ikke tilfældet. Ved en undersøgelse af Von 
Havens dagbog udført af denne artikels for-
fatter, viste der sig et skatkammer af lokale 
arabiske betegnelser.

Forsskåls arabiske betegnelser blev udgi-
vet sammen med de botaniske og zoologiske 
beskrivelser i 1775, men de har kun været 
genstand for meget få studier. Nogle af 
plantenavnene blev undersøgt og resultatet 

udgivet i 1912 af G. Schweinfurth, men el-
lers har det hele fået lov at ligge brak. 

Studierne går i stå igen
Det er heller ikke noget let materiale at gå i 
gang med. Det kræver en dobbelt uddannel-
se i både semitisk filologi og i biologi. Det 
ser ud til, at der kun har været to personer 
med en sådan uddannelsesprofil i kontakt 
med materialet, nemlig Forsskål selv og un-
dertegnede. 

Jeg har siden 1997 beskæftiget mig tvær-
fagligt med Forsskåls arabiske noter, og de 
botaniske noter er færdigbehandlet og re-
sultatet udgivet i 2010. Resultatet er af stor 
betydning for vores forståelse af botaniske 
tekster skrevet på klassisk arabisk, da de 
store ordbøger er håbløst mangelfulde. 

Kendskabet til de arabiske betegnelser 

KRONIK

Carsten Niebuhr ekspeditionens filolog samlede et stort antal noter, som har ligget 
stille i 250 år. Denne del af den danske kulturarv kan endelig blive efterbehandlet 
og dens videnskabelige værdi fuldt evalueret, men pengene mangler.

”Den viden har aktuel værdi, 
hvad angår klimaforandringer, 
for eksakte informationer om 
organismernes historiske udbre
delse kan være af stor betydning 
for at forstå og måske frem
skrive klimaets udvikling.”

har ikke alene sproglig interesse, for ofte 
kan de indfødte betegnelser nøjagtiggøre 
beskrivelser, hvor Forsskåls egen tekst er 
mangelfuld. Det betyder, at de har en betyd-
ning for selve arbejdet med den biologiske 
systematik. 

Den viden har aktuel værdi, hvad angår 
klimaforandringer, for eksakte informatio-
ner om organismernes historiske udbredelse 
kan være af stor betydning for at forstå og 
måske fremskrive klimaets udvikling. Her 
spiller nøjagtige angivelser af arterne en 
ubetinget rolle for forståelsen af vigtige hi-
storiske tekster. 

Jeg er påbegyndt arbejdet med de zoolo-
giske noter på Zoologisk Museums vertebra-
tafdeling, men det ligger desværre stille nu, 
da projektet ikke har kunnet finansieres.

koralbarsen, Nilen og snetranerne
De store ordbøger er enten tavse om mange 
arter eller omtaler dem i vage vendinger 
som for eksempel »en slags firben«. Derfor 
er indsamlinger af lokalnavne så vigtig. 

Ingen af de klassiske ordbøger omtaler så-
ledes Rødehavets koralrevsfisk. Det har den 
konsekvens, at moderne bøger på arabisk 
ofte angiver arabiske oversættelser af de 
engelske navne i stedet for de gode arabiske 
lokalnavne.

I Rødehavet er der en stor rovfisk, en 
koralbars, som hedder nâdjil på arabisk. 
Forsskål var den første til at beskrive den, 
men hans beskrivelse er særdeles kortfattet, 
og det har bragt zoologer i tvivl om artens 
identitet. Imidlertid noterede Forsskål nav-
net nâdjil – og derfor kan det afgøres, at det 
er netop denne koralbars, han beskrev.

Mere spændende er det, at den klassiske 
arabiske geografiske litteratur ofte omtaler 
forhold, som har ændret sig siden. For ek-
sempel at Nilen havde så stor vandføring i 
middelalderen, at der var flere flodarme i 
deltaet end i dag, eller at en flok sibiriske 
snetraner besøgte Ægypten i vinteren 1316. 

I denne sammenhæng er beskrivelser af 
hvor man kan finde bestemte arter af stor 
betydning, og uden kendskab til deres ara-
biske navne kan man ikke trække de nød-
vendige oplysninger ud af teksterne.  

uni-avis@adm.ku.dk

fISkeheRbARIet – Eksempler fra Peter Forsskåls omfangsrige fiskeherbarium røntgen-, fotograferet og 

kategoriseret, men fiskenes arabiske navne er ikke systematiseret. 
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Drømmer du om at blive vært for en international 
kongres- eller kender du nogen, der gør…?

De har allerede
været der...
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StUdENtERKOMMENtaR

Den største uddannelses-
politiske mangelvare er…

Af formand gwen gruner-Widding &  

næstformand Karl Kristiansen, 

 Studenterrådet ved Københavns 

 Universitet

VISIONER. Uddannelse er ellers det nye 
sort. Regeringen prioriterer det. Menings-
dannere diskuterer det. Alle har holdninger 
til uddannelse, og der er enighed om vigtig-
heden heraf. Vi studerende skal være glade 
for det og helst ikke brokke os, for så er vi 
forkælede. Men hvad er visionen for verdens 
bedste uddannelsessystem?

Hvis man spørger ministeren, er der ikke 
meget at komme efter. Vi skal hurtigere 
ud på arbejdsmarkedet, blive bedre til at 
tale kinesisk og så skal vi skære ned på den 
bløde humanisme og satse på hård, våd 
naturvidenskab. Hans vildeste vision er, at 
samlebåndene skal rulle hurtigere for færre 
penge. Men det er klart, at hvis alt er fjong, 
behøver ministeren jo ikke at bevæge sig ud 
af hængekøjen – if it ain’t broken, don’t fix it. 

BUT IT IS BROKEN. Hvis det ikke er gået op 
for uddannelsesministeriet, så er vi blevet 
mange flere om fadet. Udover de seneste års 
gentagne rekordoptag har vi et universitet, 
der ikke grundlæggende har udviklet sig i 
takt med, at vi er gået fra en elitær elfen-
bensinstitution til et folkeuniversitet. 

Målet om at 25 procent af en ungdoms-

Desværre gælder det kun byggerier opført 
efter 1. januar 2013, som jo er en meget lille 
del af KU’s bygningsmasse. 

Så sendte uddannelsesministeren – et 
halvt år efter vi havde skrevet til ham – et 
svarbrev på KU’s anmodning om at få 
selveje. Brevet rummede ikke et svar, men 
der imod en procesbeskrivelse af, at man nu 
ville analysere sagen frem til næste sommer. 
Dernæst skrev direktøren for Bygningssty-
relsen en replik i Berlingske Tidende, hvor 
han blandt andet henviste til de små forbed-
ringer i SEA-ordningen, som Finansministe-
riet netop havde indført. 

I uddannelsesministerens brev står, at 
KU vil have mulighed for at fremlægge sine 
synspunkter. Det agter vi naturligvis at gøre. 
Og med den intensitet og rytme, som skaber 
den nødvendige lydhørhed og forståelse for 
KU’s argumenter. Såvel gymnasier som DTU 
og CBS ejer allerede deres bygninger. Det 
er vores mål og stærke forhåbning, at KU er 
med på holdet 1. januar 2015.

kuMMENtaR

Requiem for Statens 
 ejendomsadministration

Af rektor Ralf Hemmingsen og 

 universitetsdirektør Jørgen Honoré

NOGLE KLASSISKE MUSIKSTYKKER følger 
et særligt mønster, Verdis eller Mozarts 
Requiem for eksempel. Først enkelte, spæde 
strygere og stemmer i adstadigt tempo. Så 
stiger intensitet, rytme og drama – med 
orkester og kor for fuld udblæsning. Dette 
lydbillede kan den årvågne universitetspoli-
tiske læser måske genkende. I hvert fald har 
Københavns Universitet (KU) efterhånden 
udsendt nogle ret klare toner om bygnings-
selveje, altså at vi gerne vil eje og bygge 
egne bygninger, frem for at leje bygninger 
af staten gennem Statens Ejendomsadmini-
stration (SEA), sådan som KU gør i dag. 

DET STARTEDE MED at KU i februar søgte 
uddannelsesministeren om bygningsselveje, 
i øvrigt en mulighed som universitetsloven 
har åbnet for siden 2003. Derefter var vi i 
dialog med forskellige ministerier og em-
bedsmænd. Men KU fik ikke noget officielt 
svar. Så i september besluttede vi at fortælle 
historien til den bredere offentlighed i avi-
sernes debatspalter – Berlingske Tidende, 

Politiken, Information. Her forklarede vi, 
hvorfor KU vil have bygningsselveje. 

For det første fordi lejen i SEA-ordningen 
er for høj – 20 procent over markedsprisen. 
På KU koster bygningerne og deres drift 
mere end 1,5 milliarder kroner om året, el-
ler godt en femtedel af alle vores indtægter. 
For det andet fordi systemet skaber for stor 
afstand til brugerne. De forskere, medarbej-
dere og studerende, som skal arbejde i byg-
ningerne har svært ved at trænge igennem, 
når bygherren er en bygningsstyrelse, som 
ikke engang hører under samme ministe-
rium, men til Klimaministeriets ressort. Og 
for det tredje har SEA-ordningen slet ikke 
nok penge til vedligeholdelse af bygninger-
ne. På KU mangler der vedligeholdelse for 
to milliarder kroner – både inde og ude. 

ENDELIG SKETE DER NOGET. Først med-
delte Finansministeriet, at man ville justere 
SEA-ordningen, så universitetet fremover 
selv har ansvaret for indvendige ombygnin-
ger og samtidig får et lille nedslag i prisen. 

”Når der ingen 
visioner kommer  
fra dem på  
magten, så må  
vi andre jo  
træde til.”

”Såvel gymnasier 
som DTU og CBS 
ejer allerede deres 
bygninger. Det er 
vores mål og stærke 
forhåbning, at KU  
er med på holdet  
1. januar 2015.”

årgang skal have en længere videregående 
uddannelse er fantastisk. Der findes nok 
ikke en mere fornuftig investering end ud-
dannelse. Problemet er bare, at regeringen 
gambler med hele projektet, hvis de ikke 
sætter handling bag ordene. Boligsitua-
tionen i storbyerne spidser til, studerende 
sidder på gulvet i de nyeste og største audi-
torier, og du har større statistisk chance for 
at styrte ned med et fly end at tale med en 
forsker. 

DER ER TO VEJE UD af denne kattepine. 
Regeringen kan fortsætte ad samme hul-
lede grusvej, indtil rektorer, studerende, 
meningsdannere og politikere giver op, så 
færre får muligheden for en universitetsud-
dannelse. Så er der mere kage til de privile-
gerede, når de andre er sorteret fra. 

Hvis ministeren dog faktisk har visioner 
for vores uddannelser, så handler det om at 
skabe et universitet, der rummer os alle, og 
det handler ikke kun om lokaler eller under-
viserratio, men om den kvalificerede dialog. 
Dialog mellem underviser og studerende; 
dialog mellem studerende og studerende 
og selvfølgelig mellem studerende og sam-
fundet. 

ALLE STUDERENDE BØR møde en forsker 
hvert semester og ikke kun til fællesfore-
læsninger. Feedback, tutorials, case-work-
shops, forskningspræsentationer, åben dør-
politik og forskningsbaseret undervisning. 
Alle studerende skal kunne knokle på deres 
universitet hele ugen. Vi skal gruppearbej-
de, skrive eksamensopgaver, bruge læsesa-
len, danne faglige nørde-foreninger og ikke 
mindst knyttes sammen socialt. 

Alle studerende skal nå ud over univer-
sitetets mure, vi skal på udlandsophold, 
i praktik, lave frivilligt arbejde, deltage i 
forskningsprojekter og indrette vores stu-
dieforløb så det passer til vores egen profil. 
Fleksibilitet frem for samlebånd. 

Når vi studerende stiller krav til vores ud-
dannelser, bliver det altid kaldt krævemen-
talitet. Vi skal nok også denne gang blive 
kaldt forkælede og naive – men når der 
ingen visioner kommer fra dem på magten, 
så må vi andre jo træde til. Vi venter nemlig 
stadig. 



Wonderful Copenhagen står bag dig og andre kandi-
dater, der har et ønske om at blive vært for en interna-
tional kongres i København. Vi hjælper med budskriv-
ning og budgetter, kontakt til konferencesteder, hoteller, 
professionelle kongresarrangører og meget andet. Med 
andre ord klarer vi alt det ”kedelige, men vigtige”, der 
sikrer, at du har de bedste betingelser som vært. 

Kom og hør hvordan, når Wonderful Copenhagen af-
holder Alt om Kongres 2013 tirsdag den 12. november 
- en gratis konference om værtskab for internationale 
møder og kongresser. 

Gå ind på altomkongres.dk - her kan du læse mere 
eller tilmelde dig direkte.

DIT NAVN HER?
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Kom til universitetspædagogisk debatdag #1
- og sæt fokus på undervisningsportfolio 
& excellent undervisning 

KUUPI er Københavns Universitets UniversitetsPædagogiske Indsats. Indsatsen løber fra 2013 til 2016 og understøtter KU’s pædagogiske enheder i at kvalitetsudvikle 
undervisningen og uddannelserne på KU. KUUPI faciliterer pædagogisk, didaktiske arrangementer og efteruddannelsesaktiviteter for KU’s undervisere. 

Diamanten symboliserer KUUPI’s fokus på uddannelseskvalitet, og de seks felter i toppen af diamanten henviser til KU’s fakulteter, som er drivkraften bag indsatsen.

kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t

•

•

•

•

KU’s UniversitetsPædagogiske Indsats (KUUPI)
Præsentation v/prorektor for uddannelse Lykke Friis

Modeller og rationaler for undervisningsportfolio – muligheder og udfordringer
Oplæg v/lektor Camilla Østerberg Rump

Præsentation af KU’s kommende portfolio-model 
Oplæg v/lektor og projektleder Tinne Hoff Kjeldsen

Hvordan genkender, udvikler og dokumenterer vi den gode undervisning?
Workshops v/KU’s pædagogiske enheder 

Se program og tilmeld dig senest d. 7. nov. på www.ku.dk/kuupi 
Alle ansatte på Københavns Universitet er velkomne, og deltagelse er gratis.
    

Mandag d. 25. november 2013, 11:30-16:30
Københavns Universitets festsal, Frue Plads

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab præ-

senterer i 2013 -14 foredragsrækken Bild-

wissenschaft & Visual Culture.

Foredragsrækken spørger hvordan billedrela-

terede fag – kunsthistorie, medie- og kultur-

videnskab, critical- og performance-studier 

– kan bibeholde og udvide deres specifikke 

færdigheder i et nyt og ombejlet uddannelses- 

og forskningsfelt.

4/10: Norbert Schneider: W.J.T. Mitchell and the 

iconic turn 

18/10: Whitney Davis: Images and prehistories: 

On superimposition and palimpsest in paleoli-

thic pictorality

1/11: Susanne Regener: Billedernes mobilitet: 

Om det visuelle i homoseksuel kultur

Forelæsningerne finder sted klokken 15.00-

17.00 på KUA, Auditorium 23.050, bortset fra 

Susanne Regener 1/11, der afholdes kl. 13.00-

15.00 i Auditorium 22.0.11.

Arrangører: Slavko Kacunko & Anders Michelsen, 

Department of Arts and Cultural Studies, Univer-

sity of Copenhagen, in collaboration with Henrik 

Oxvig, The Royal Danish Academy of Fine Arts, 

Schools of Architecture, Design and Conserva-

tion (KADK).

yderligere info: kunstogkulturvidenskab.ku.dk/

bildwissenschaft
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Snart 
bachelor? 

Hvilken  
retning  
vælger du?
Du kan blive civilingeniør på DTU, hvis du har en relevant  
naturvidenskabelig bachelorgrad – også selvom den ikke  
er fra et teknisk universitet. DTU tilbyder 28 forskellige  
uddannelsesretninger. Læs mere på dtu.dk

Informationsdag den 25. oktober 2013 kl. 11-13.30  
Mødecentret, bygning 101A, DTU Lyngby

Ansøgningsfrist 1. november 2013

Akvatisk Videnskab og Teknologi • Anvendt Kemi • Bioinformatik og System- 
 biologi • Bioteknologi • Byggeteknologi • Bygningsdesign • Bæredygtig Energi  
• Design og Innovation • Digitale Medietekno logier • Elektroteknologi • Farma - 
 teknologi • Fotonik • Fysik og Nanoteknologi • Fødevareteknologi • Geo fysik 
og Rumteknologi • Informationsteknologi • Kemisk og Biokemisk Tekno - 
logi • Konstruktion og Mekanik • Lyd og Akustisk Teknologi • Mate- 
 matisk Modellering og Computing • Materiale- og Proces teknologi • Medicin 
og Tekno logi • Miljøteknologi • Olie- og Gasteknologi • Planlægning, Inno-
vation og Ledelse • Telekommunikation • Transport og Logistik • Vindenergi

INtERNatIONal 
FOREdRagSRæKKE OM 
VISUEl KUltUR
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mammutter – kæmperne fra Rusland
UDSTILLINg – Rejs tilbage til istiden med den nye særudstil-

ling på Zoologisk Museum

Tid: Fra 4/10-13 kl. 10 til 1/8-14 kl. 17

Sted: Zoologisk Museum, Universitetsparken 15

Arr.: zoologi.snm.ku.dk/udstillinger/mammuttER

bliv problemknuser
SEMINAR – Kombineret kursus- og projektudviklingsforløb, 

hvor deltagerne får erfaring med projektledelse ved at finde 

på, udvikle og lancere løsninger på udfordringer, studerende 

møder i studielivet. Få ansøgningsskema tilsendt ved at skrive 

dig op på studenterhuset.com/problemknuserne

Tid: Fra 8/10 2013 

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52

Arr.: Studenterhuset

forskning og livsløb –  
har kreativiteten en udløbsdato?
DEBAT – Bliv klogere på din forskerkarriere. Debatdag om 

forskning, kreativitet og livskarriere

Tid: 8/10 kl. 9.00-17.00 

Sted: Medicinsk Museion, Bredgade 62

Arr.: sundaldring.ku.dk

Inklusion – dilemmaer i organisation,  
profession og praksis
FOREDRAg – Ved Helene Ratner, CBS. Med afsæt i aktør-

netværksteori giver foredraget indsigt i, hvordan folkeskolens 

organisation, profession og praksis sættes på spil i arbejdet 

med inklusion

Tid: 9/10 kl. 17.00-19.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lok. 2.1.12

Arr.: sociologi.dk

Development Researchers’ lunch
MEETINg - For information about the lunches and the 

 speakers, please see http://development.ku.dk/calender/

usek-2013/development-researchers-lunch

Tid: 10/10 kl. 11.30-13.00

Sted: Aud. 1, gothersgade 140

Arr.: Sign up by 2/10 on development@adm.ku.dk

Justice, Democracy and Nation-building
SEMINAR – Featuring Wayne Norman, Mackowski Professor 

of Ethics, Duke University: Is it possible to be an ethical natio-

nalist?

Tid: 10/10 kl. 13.00-15.00

Sted: KUA, Karen Blixens Vej 4, Room 15A.0.13

Arr. amis.ku.dk og mef.ku.dk/forskning/fokusomraaderog-

projekter/politiskfilosofi

legAteR og foNDe

Stud.mag. per Slomans  legat
Der opslås hermed to legatportioner á 100.000 kr. fra Per 

 Slomans legat.  Legatet er ifølge fundatsen beregnet for stu-

derende eller kandidater inden for indoeuropæistik og kan 

bruges til at finansiere rejser herunder studie rejser. Ansøg-

ning bilagt projektbeskrivelse, cv og dokumentation i form af 

publika tionsliste og eksamensbeviser sendes via neden-

stående link.

Ansøgere kan forvente svar inden for fjorten dage efter ansøg-

ningsfristens udløb.

Yderligere oplysninger kan fås hos legatbestyrelsen  

medlemmer, lektor dr. phil. Birgit Anette Rasmussen  

(bao@hum.ku.dk), professor, dr. phil. Jens  Nørgård Sørensen 

Italiensk fodbold- og fankultur
DEBATMØDE – Italiensk Kandidatforening vil varme op til VM 

kvalifikationskampen 11/10 mellem Danmark og Italien med 

et arrangement, der især sætter fokus på religiøse og kultu-

relle aspekter

Tid: 10/10 kl. 17.00-20.00

Sted: KUA. Lokalenummer oplyses ved tilmelding 

Arr.: Tilmelding senest 1/10 på til italienskkandidat@hotmail.

com med navn, tlf. og studieretning/arbejde. 50 kr. for ikke-

medlemmer

pre-departure training for students  
going abroad
WORKSHOP – Internship, placement, fieldwork, rotation, etc. 

in low- and middle-income countries

Tid: 12/10 kl. 9.00-16.00

Sted: Details on globalhealth.ku.dk/events/2013/predepartu-

re_autumn

Arr.: Workshop facilitator Thilde Rheinländer thtr@sund.ku.dk.

Copenhagen School of global Health and global Doctors are 

offering a pre-departure training workshop for students. You 

will gain most from the workshop, if you are in the process of 

planning a trip abroad. The aim of the workshop is to give stu-

dents a better understanding of their future placements in-

cluding the impact they themselves will have on the receiving 

community. The goal is to make students better aware of the 

social and cultural context a placement fits into and a good 

understanding of the likely challenges that may occur. Partici-

pation is free of charge for students at the University of Co-

penhagen, but please register with Caroline Lerche clerche@

sund.ku.dk no later than 7 October.

Vekselvirkning mellem medicin og  
protein-receptorer
FOREDRAg – Ved lektor Henrik Bohr, DTU Fysik

Tid: 21/10 kl. 19.30-21.15

Sted: geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7

Arr.: Selskabet for Naturlærens Udbredelse,  

naturvidenskab.net

(jns@hum.ku.dk) og professor, dr. phil. Frans gregersen  

(fg@hum.ku.dk).

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket ”Udfyld ansøg-

ningsformular” nederst på siden http://hum.ku.dk/omfakul-

tetet/legater/ i Adobe PDF eller Word format.

Vær opmærksom på at hvert felt i ansøgerformularen kun kan 

indeholde én fil af max. 20Mb.

Oplysninger om ansøgningsproceduren kan fås hos sagsbe-

handler Mette Christensen på mail: vipadmin@hum.ku.dk

Ansøgningsfrist: 10. oktober 2013 kl. 23:59 CET.

martin levys mindelegat
Formål: Enhver sprogvidenskabelig undersøgelse der kræver 

ophold i udlandet.

Målgruppe: Unge forskere der studerer lingvistik eller filologi, 

karrierebørs 2013
MESSE – Med danske og internationale virksomheder, mini-

sterier m.v. Karrierebørsen skal være med til at sætte karriere-

valg tidligere på dagsordenen. Der deltager typisk mellem 

350-500 studerende fra alle otte fakulteter 

Tid: 24/10 kl. 11.30-15.30

Sted: Festsalen, Frue Plads 4

Arr.: Alumneforeningen Kubulus. Tilmelding på kubulus.dk/ 

Arrangementer/Sider/Karriereboers2013.aspx

Development Research Donor 
 Seminar
SEMINAR – On potential donor funding in the field of develop-

ment research at University of Copenhagen

Tid: 24/10 kl. 13.00-17.00

Sted: Thorvaldsensvej 40, ground floor, building 2-70, room 

A2-70.03

Arr.: Please register before 17 October to the Secretariat for 

Development Collaboration, development@adm.ku.dk

kristen ateisme
FOREDRAg – Af Lars Sandbeck. Adskillige teologer har i 

 nyere tid set et nært slægtskab mellem kristendommen og 

ateismen og mener derfor, at gudstroen ikke er strengt nød-

vendig for, at man kan kalde sig kristen

Tid: 29/10 kl. 19.30

Sted: Sankt Johannes Kirke, Blegdamsvej 1, Sankt Hans Torv

Arr.: Studentermenigheden i København, smikbh.dk

 

Samme verden?
FOREDRAg – Som noget nyt lægger Studentermenigheden 

rammer til foredrag, som holdes af studerende. Om det pro-

blem, at gerningsmand og offer for en forbrydelse bebor den 

samme verden. Ved stud.theol. Louise Lysholm

Tid: 30/10 kl. 20.00

Sted: St. Kannikestræde 8, 1. sal 

Arr.: Studentermenigheden i København, www.smikbh.dk 

kierkegaard og cordelia
FOREDRAg – Kathrine Lilleør om tro, tvivl, fantasi og virkelig-

hed, mulighed – og den nødvendige forførelse 

Tid: 31/10 kl. 17.00-18.30

Sted: Vartov, Store Sal, Farvergade

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet, 70 kr. for ikke-medlemmer

Det fjendeløse Danmark
HANS HAUgE, lektor, dr.phil. om vores billede af Danmark og 

kampen om at definere det. Nationalstaten bygger på to søj-

ler: Folk og fjende. Så længe vi har en fælles fjende, lever vi i 

tryghed som bondevenner i folkehjemmet, men forsvinder 

fjenden, begynder den metaforiske borgerkrig, kulturkampen 

hedder den 

Tid: 7/11 kl. 20.00

Sted: Pilestræde 67, Mødesalen 

Arr.: Studentermenigheden i København, www.smikbh.dk

og som ved mindst et udgivet arbejde har godtgjort at kunne 

yde noget virkelig betydningsfuldt .

Tilskud: 120.000 kr. i alt til uddeling til én eller flere kandida-

ter.

Ansøgning: Der benyttes ikke særskilt ansøgningsskema, men 

ansøgningen skal sendes elektronisk via linket ”Udfyld ansøg-

ningsformular” nederst på  siden i Adobe PDF eller Word for-

mat.

Vær opmærksom på at hvert felt i ansøgerformularen kun kan 

indeholde én fil af maks. 20Mb.

I ansøgningen skal inkluderes cpr. nr., privat adresse og 

e-mail adresse, en projektbeskrivelse på max 3 A4-sider, et 

budget, en publikationsliste samt eksamenspapirer.

Oplysninger om ansøgningsproceduren kan fås hos sagsbe-

handler Mette Christensen på mail: vipadmin@hum.ku.dk

Ansøgningsfrist: 22. oktober 2013.

bRUg oNlINe-kAleNDeReN

Et uddrag af kommende  

be givenheder fra uniavisen.dk/

calendar.



Ny bog: 
politik er gakket

I bogen Poligak afslører to unge KU-forskere, at politik langt fra er så rationel en disciplin, 
som de fl este af os går og tror. Læs her, hvis du vil vide mere om stemmeslugende hajer, 

notorisk glemsomme vælgere, prutlugt og populærvidenskab.

pop-ScIeNce 
Af Nicklas Freisleben Lund

 
Blodtørstige bruskfisk kan 
flytte politiske stemmer. 
Ved det amerikanske valg 
i november 1916 tabte 
den daværende præsident 
Woodrow Wilson overra-
skende i New Jersey.  

Som tidligere og yderst 
populær guvernør for staten 
var han ellers på hjem-
mebane, og alt talte for en 
gentagelse af hans sikre sejr 
fire år tidligere. Men denne 
gang gav vælgerne Wilson 
en syngende lussing, der 
stod i skarp kontrast til hans 
på landsplan ellers komfor-
table genvalg.

Det er svært at finde en 
fornuftig forklaring på Wil-
sons historiske nederlag. 
Men der er en forklaring, 
hævder to KU-politologer, 
adjunkt Asmus Leth Olsen 
og ph.d.-studerende Frede-
rik  Hjorth i en ny bog, der 
bærer den mundrette titel 
Poligak. 

Men årsagen er hverken 
særlig fornuftig eller ’poli-
tisk’ i gængs forstand. Til 
gengæld involverer den en 
strand:

I sommeren 1916 ople-
vede New Jersey en række 
blodige hajangreb. Det 
lagde selvsagt en alvorlig 
dæmper på amerikanernes 
lyst til at badeferiere ved 
Jersey Shore. Styrtblødende 
kroppe i badetøj og en 
stærkt forringet turismeind-
tægt skabte stor frustration, 
blandt kyststatens borgere, 
og det var denne frustration, 
de tog med til stemmeur-
nerne. Nogen måtte stilles 
til ansvar!

Sagen er bare, at al forsk-
ning viser, at man stort set 
intet kan gøre for at fore-
bygge hajangreb. Heller 
ikke selv om man er verdens 
mægtigste mand. Alligevel 
endte hajerne med at æde 
Wilsons opbakning, da New 
Jerseys vælgere straffede 
præsidenten for en situa-
tion, som han i realiteten al-
drig kunne have forhindret.

                                                                                                                  
Ude af øje, ude af sind
De stemmeslugende hajer er 
blot et af mange eksempler 
på det, som Asmus Leth 
Olsen og Frederik Hjorth 
kalder ’poligak’, nemlig 
de aspekter af politik og 

politisk adfærd, der er ir-
rationelle, finurlige eller, ja, 
direkte, gakkede.

»Bogen skriver sig op mod 
den forståelse af politik, 
som vi finder i medierne. 
Dér handler politik om hold-
ninger, strategi, forhandlin-
ger og beslutninger,« siger 
Asmus Leth Olsen.

Medforfatteren Frederik 
Hjorth tager over:

 »Alt det handler politik 
selvfølgelig også om. Men 
medierne har kun blik for 
dette rationelle aspekt. Men 
politik er også kendetegnet 
ved en slags systematiske 

afvigelser, som det kan være 
svært at øje på.«

 
Vælgerens dårlige hu-
kommelse
Et punkt, som danskerne 
de kommende måneder vil 
være særligt opmærksomme 
på, er lokalpolitikken. For 
til november er der kommu-
nalvalg. Det ved vælgerne, 
og det ved politikerne.

»Alle ved at politikere, 
der skal sikre sig genvalg 
helst ikke vil nægte væl-
gerne noget,« siger Asmus 
Leth Olsen.

»Det dokumenterer de 

prøver at kigge på en hel 
periode, så fylder de seneste 
hændelser ganske enkelt 
mere i vores bevidsthed.«

 
homo politicus’ selvover-
vurdering
Lokalmanipulationen er 
eksemplarisk for bogens 
underliggende fortælling: 
At politikerne ofte forsøger 
at snøre os. Og at vi næsten 
altid snyder os selv.

 Vores politiske ageren er 
nemlig langt fra så oplyst og 
bevidst, som de fleste af os 
bilder os ind. Den politolo-
giske forskning viser tværti-
mod, at den tit er ret poligak-
ket. Eksempelvis når forsøg 
viser, at vi er mere skeptiske 
over for den globale opvarm-
ning, når det er koldt. Og at 
lugten af prut påvirker vores 
tolerance over for homosek-
suelle.

 »Bogen har ikke nogle 
konklusioner om, hvordan 
man bliver en bedre poli-
tisk borger,« siger Frederik 
Hjorth. Men vi håber, at 
bogen kan gøre læserne klo-
gere på politik ved at gøre 
dem bevidste om alt det, der 
påvirker deres holdninger og 
valg – og hvordan politikerne 
udnytter det.«

Poligaks oplysningspro-
jekt spejles faktisk i bogens 
form. For selv om den er 
baseret på diger politologisk 
forskning, så er den skrevet 
til en bred læserskare. Væk 
er fremmedord, alenlange 
sætninger og tunge fodnoter 
– ’Pop-science’ kalder de to 
KU-forskere selv bogen.

»Det er der ikke rigtigt no-
gen samfundsvidenskabere, 
der har forsøgt sig med på 
dansk før. Natur- og sund-
hedsvidenskaben har været 
bedre til det,« siger Asmus 
Leth Olsen

»Samfundsvidenskab op-
fattes af mange som tungt og 
tørt,« siger Frederik Hjorth.

»Vi forsøger at vise, at den 
er lige så fascinerende og 
fuld af afsløringer og over-
raskelser som naturvidenska-
belig forskning. Poligak er 
vores forsøg på at begejstre 
folk med samfundsvidenska-
ben.«

Poligak udkommer den 
21. oktober. Læs mere på 
www.poligak.dk

Nicklas.lund@adm.ku.dk
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kommunale regnskaber. 
I de første år efter et valg 
er politikerne gode til at 
overholde budgetter, mens 
der i valgår helt systematisk 
forekommer flere budget-
overskridelser.«

Umiddelbart ligner det et 
billigt og let gennemskue-
ligt trick på denne måde at 
købe vælgernes gunst, når 
valgdagen nærmer sig. Men 
det virker, fortæller Frede-
rik Hjorth. For de alminde-
lige vælgere har notorisk 
dårlig hukommelse.

»Amerikansk forskning 
viser, at selv når vælgere 

”poligak’, nemlig de aspekter 
af politik og politisk adfærd, 
der er irrationelle, fi nurlige 
eller, ja, direkte, gakkede.”


