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”Det er ledelsens pligt at passe på 
medarbejderne, så det er uhørt og 
imod god skik at udstille enkelt-
personer på den måde i en under-
søgelse” 
Ingrid Kryhlmand, HK-fællestillidsrepræsentant om den forestående tilfredshedsundersøgelse. Side 4
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Scan koden og besøg netavisen.

The physics of tweets
Postings on Twitter and prices on the stock market may have a lot in common. Theories 

of physics can be used to analyse the interaction of people in large-scale communities, 

according to University of Copenhagen scientists. 

 

Can you kick it? 
yes, you can!

Humanities students will not only 

be competing with their intellects 

from now on. Along with the Royal 

School of Library and Information 

Science and the Carsten Niebuhr 

Department, new teams based 

on fi eld of study will battle each 

other using muscle and tactics in 

a new football tournament organi-

zed by the Faculty of Humanities.  

night out at the people's secret kitchen
''Don't write about us!'' she repeated several times. I looked at the young woman wearing 

a sweatshirt and a loose ponytail before me, feeling utterly bewildered. ''Why?'' I asked. 

I was surprised, not expecting to meet any resistance as someone who wanted to genui-

nely learn more about the folkekøkken restaurants. 

Students: 
Don’t miss 
this on 
CPH:DoX
One of the biggest 

documentary festivals of 

the world takes place in 

Copenhagen from 7 - 17 

November, with more 

than 200 fi lms being 

screened. It is no surprise that deciding what to see is quite a challenge. We asked three 

UCPH student festival volunteers to share their recommendations for Copenhagen's 

international documentary fi lm event.

Election times
November is the month of the vote: There are elections for the Copenhagen City Council 

and for the University of Copenhagen’s many staff  and student boards and councils. The 

University Post guides tell you what both elections are about, who you can vote for, who 

can be candidates, and whether, and if so, how, you can vote.

En gammel rusten Skoda er hans studiebolig
Casper læser musikvidenskab om dagen, men om natten cruiser han rundt i sin røde Skoda Felicia. Han 

har været uden hjem siden slutningen af september. 

Medicinstuderende udlever iværksætterdrømmen
Jonas Nilsen har startet sin egen virksomhed. Han føler, at kravene til nyuddannede læger er så fi rkan-

tede og begrænsende, at han bedre kan bringe sin kreativitet i spil som selvstændig. 

følg valget på uniavisen.dk og deltag i debatten
Den 25. til den 29. november skal de studerende vælge deres repræsentanter til universitets bestyrelse, 

de akademiske råd, studienævn samt institutråd. Derudover skal det videnskabelige personale ved Det 

Humanistiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Det Teologi-

ske Fakultet vælge repræsentanter til fakulteternes ph.d.-råd. Følg med online. 

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
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Administrationen 
skal til eksamen
De ansatte og studerende skal svare på, om de er 
tilfredse med servicen på Københavns Universitet. 
Nogle medarbejdere glæder sig til at få sat tal på 
tilfredsheden, mens andre frygter at blive hængt ud.

MEnInGSMÅLInG
Af Claus Baggersgaard

Forskerne får vurderet deres arbejde, når de 
skriver artikler, søger om forskningsmidler 
eller underviser, og de studerende får en ka-
rakter for deres præstation til eksamen.

Nu er det de administrative medarbejdere 
på Københavns Universitets (KU) tur til at 
få bedømt deres fælles arbejdsindsats.

Fra den 12. november til 2. december har 
forskerne og de studerende for første gang 
mulighed for at svare på, hvor tilfredse, 
eller måske utilfredse, de er med den ser-
vice, som de administrative enheder på KU 
leverer. 

Føler de studerende for eksempel, at de 
får en ordentlig vejledning; er den elek-
troniske rejseafregning enkel at bruge for 
de ansatte; yder it-supporten den hjælp, 
man har brug for; går det gnidningsfrit at 
rekruttere nye medarbejdere og fungerer 
administrationen af budgetter og regnska-
ber smidigt? 

Det er blot et udpluk af spørgsmålene i 
det elektroniske spørgeskema, der fremover 
vil blive udsendt en gang årligt til alle stu-
derende og ansatte.

Administration er nøglen til succes
Ifølge Thomas Bjørnholm, prorektor for 
forskning og innovation, har rektoratet be-
sluttet at indføre den årlige tilfredshedsmå-
ling, fordi en velfungerende administration 
er nøglen til KU’s succes inden for forskning 
og uddannelse.

»Medarbejderne og de studerende skal 
have den daglige hjælp, der skal til, for at de 
kan levere deres ypperste. Det afgørende er, 
at brugerne bliver hjulpet hurtigt med deres 
problem, og ikke hvilken enhed der gør det, 
eller om det var hyggeligere, da fru Jensen 
førhen sad nede ad gangen og ordnede dine 
bilag,« siger prorektor.

Han medgiver, at det altid kan diskuteres, 
om en spørgeskemaundersøgelse er det 
rigtige redskab at bruge, da der er en risiko 
for, at det skaber bekymring, men det må 
omvendt være en fordel at få et faktuelt 
grundlag på bordet. Og det er naturligvis 
ledelsens opgave at sikre, at det ikke ender 

med fri beskydning af medarbejderne, un-
derstreger prorektor.

Tanken er, at undersøgelsen skal fungere 
som en årlig forventningsafstemning mel-
lem brugerne og dem, der leverer ydelserne.

»Det kan være en fordel for alle parter at 
finde ud af, om KU i virkeligheden er bedre 
end sit rygte. DSB får 95-98 procent af toge-
ne til at køre til tiden, men medierne er al-
ligevel fulde af historier om forsinkede tog. 
Spørgsmålet er, hvor mange ’tog’ der kører 
til tiden på KU, og hvor mange ressourcer 
man vil ofre for at få de sidste procent med,« 
siger Thomas Bjørnholm.

Han tilføjer, at undersøgelsen ikke skal 
bruges til at finde steder, hvor der kan spa-
res på administrationen. Det drejer sig om 
at udnytte de cirka 2.200 årsværk optimalt. 

frygter at blive udstillet
Det beroliger ikke Ingrid Kryhlmand, fæl-
lestillidsrepræsentant for de administrative 
HK’ere og næstformand for Hovedsamar-
bejdsudvalget (HSU) på KU.

En del af hendes kollegaer, der nu skal må-
les, undrer sig over, at de skal udstilles som 
en særlig medarbejdsgruppe, og man skal 
holde øje med, om de nu også leverer varen.
Flere har henvendt sig til hende, fordi de 

frygter, at resultaterne kan aflæses på per-
sonniveau. 

Hvis der for eksempel er ansat en HR-
medarbejder på et institut, vil det være let at 
identificere personen, påpeger Kryhlmand.

»Det er ledelsens pligt at passe på medar-
bejderne, så det er uhørt og imod god skik 
at udstille enkeltpersoner på den måde i en 
undersøgelse. Der er oftest gode grunde til, 
at det ikke er muligt at levere en god service, 
som for eksempel mangel på ressourcer eller 
ordrer om, hvordan opgaverne skal løses op-
pe fra i systemet,« siger Ingrid Kryhlmand.

Hun peger som eksempel på, at der i øje-
blikket foregår en kamp om, hvilke opgaver 
der skal løses lokalt på institutterne, og 
hvilke der skal løses centralt i regnskabscen-
trene, der blev oprettet for nogle år siden.

Institutterne afgav ved den lejlighed 
medarbejdere til centrene, men nu får de 
at vide, at der stadig er arbejdsopgaver, der 
skal klares lokalt.

Når det er uafklaret, hvor opgaverne skal 
placeres, ender den enkelte medarbejder 
som en lus mellem to negle, og det gør det 
umuligt at levere en god service, mener Ing-
rid Kryhlmand.

Ikke en personlig måling
HR-souschef Mette Thomassen, der er pro-
jektleder for gennemførelsen af undersø-
gelsen, mener, at resultaterne kan fungere 
som grundlag for en dialog om, hvordan 
ressourcerne skal prioriteres, og hvilket ser-
viceniveau, det er rimeligt at forvente.

Forud for formuleringen af spørgsmålene 
er således gået et forløb, hvor fokusgrupper 
blandt brugerne har defineret, hvad de for-
binder med god service.  

Det drejer sig om tilgængelighed af ser-
vicefunktioner og systemer, korrekt og kva-
lificeret information, rådgivning og løbende 
kommunikation, samt tilbagemelding og 
status på sager.

De administrative afdelinger arbejder 
samtidig med at fastlægge deres serviceni-
veau og servicemål. 

Undersøgelsen måler den oplevede til-
fredshed blandt brugerne, men det er vigtigt 
efterfølgende at sammenholde resultatet 
med den ydelse, der rent faktisk er blevet 

leveret og de rammer det er sket under, på-
peger Mette Thomassen.

»Hvis antallet af sager er fordoblet, og 
sagsbehandlingstiden er uforandret, så har 
vi haft succes med at effektivisere, men det 
betyder ikke nødvendigvis, at brugerne er 
blevet mere tilfredse. En sag løses ofte i 
samarbejde på tværs af KU, så pilen peger 
på samarbejdet og arbejdsprocesserne som 
forklaring og ikke på den enkelte medarbej-
der, hvis der er utilfredshed med den service 
der ydes,« siger hun og fortsætter:

»Det er jo heller ikke togførernes skyld, 
at toget er forsinket, fordi køreledningen 
er faldet ned, men vi skal turde stille op til 
kritik som samlet administration. Jeg synes 
grundlæggende, at det er godt, at KU inte-
resserer sig for, om universitetet er en god 
arbejdsplads,« siger Mette Thomassen.

Skrækhistorier fra studerende
Ifølge Mie Sofie Andersen, formand for Stu-
denterrådet på KU, har alt for mange stude-
rende desværre dårlige oplevelser i mødet 
med KU’s administration.

Skrækhistorierne om det, fysikstuderende 
Ann-Sofie Bak Nielsen kalder KU's »admi-
nistrative helvede« i en artikel, har da også 
fyldt godt på uniavisen.dk det seneste år.

Det handler om ansøgninger, der for-
svinder, en sagsbehandlingstid på 16 uger 
ved forhåndsgodkendelser af kurser, merit-
overførsler og lignende, svarfrister der ikke 
bliver overholdt, en ventetid på op til to år 
på at modtage både bachelor- og kandidat-
beviser, og en studerende der har oplevet to 
gange at blive udmeldt/udskrevet af samme 
studie ved en fejl.

Mie Sofie Andersen er derfor yderst skep-
tisk over for, om en undersøgelse af tilfreds-
heden vil gøre en forskel.  

»Det er simpelthen ikke nok at kortlægge, 
hvor problemerne er, hvis der ikke er res-
sourcer til at følge op på dem. Lige nu virker 
det som om, mange af de dårlige oplevel-
ser bunder i at administrationen ikke kan 
følge med. Vi er blevet rigtig mange flere 
studerende, samtidig med at der spares på 
administrationen, og det kan vi mærke,« 
siger hun.

TILfrEDSHEDS-
UnDErSøGELSEn

Spørgsmålene om tilfredsheden med 

administrationen er en del af den årlige 

trivsels- og tilfredshedsmåling

Målingen gennemføres fra 12. november 

til 2. december for alle ansatte og stude-

rende på KU.

De første resultater af undersøgelsen er 

klar i uge 3, 2014.

Temasite med yderligere information: 

https://intranet.ku.dk/nyheder/trivsel_

og_tilfredshed/Sider/default.aspx.



U N I V E R S I T ETS AV I S E N  8  ◆  2 0 1 3  5

T
E

G
N

IN
G

: JE
N

Z
 K

O
U

D
A

H
L, S

P
ILD

A
F

T
ID

Medarbejderne er uskyldige
Anders Milhøj, lektor ved Økonomisk Insti-
tut og medlem af HSU, har også hørt lokale 
administrative ledere kritisere undersøgel-
sen, fordi enkeltpersoner kan blive hængt 
ud. Som gode ledere vil de beskytte deres 
medarbejdere mod urimelig kritik. 

Han har selv været med til at udarbejde 
spørgsmålene og rammerne, men han un-
derstreger, at det ikke har været et ønske fra 
det videnskabelige personale, de studeren-
de eller de administrative medarbejdere at 
måle tilfredsheden, men ledelsens opdrag. 

Alligevel mener han, at det er positivt at 
få afdækket, hvad KU-befolkningen mener.

»Det skal siges igen og igen, at det er en 
undersøgelse af de administrative funk-
tioner og ikke af specifikke medarbejdere. 
Reglerne kan være tumpede, uanset om de 
stammer fra ministeriet, Frue Plads, fakul-
tetet eller helt lokalt, men de administrative 
medarbejdere skal følge dem, selv om de 
måske gerne ville bryde dem. Tilsvarende er 
de administrative ressourcer ikke fulgt med 
stigningen i KU's volumen og regelmæng-
den, og derfor kan opgaver være umulige 
at udføre, eller i bedste fald have lange ven-
tetider. Men det er jo også væsentligt at få 
frem i lyset,« siger Anders Milhøj.

Tillid og samarbejde
Charlotte Irene Pedersen er ansat som HR-
medarbejder og konsulent ved Statens Na-
turhistoriske Museum, SNM, på KU. Hendes 
primære opgaver er relateret til ansættelser 
af teknisk og administrativt personale på 
museet.

Hun er altså en del af den administration, 
der nu skal måles, men hun er ikke bekym-

ret for den kommende tilfredshedsunder-
søgelse. 

»Jeg ved, at alle her gør, hvad der er mu-
ligt for at imødekomme ønskerne til vores 
sagsbehandling. SNM er i vækst, og antallet 
af medarbejdere er dermed støt stigende. 
Vi har derfor flere kolleger at servicere og 
vejlede i forskellige forhold, og der er ofte 
mange bolde i luften, men jeg oplever, at 
vores ekspeditionstid ved ansættelser bliver 
accepteret,« siger hun.

Charlotte Irene Pedersen tilføjer, at det 
er ledelsens ansvar at følge op og overveje, 
om det er muligt at opfylde de behov, der 
måtte vise sig, hvis undersøgelsen viser, at 
brugerne ikke er tilfredse.

»En undersøgelse, hvor medarbejdere 
vurderes, ligegyldigt hvilket niveau det er 
på, og om det er den lokale ledelses tilste-
deværelse eller medarbejdernes indsats, 
skal følges op med de nødvendige tiltag. Det 
er afsenderens ansvar og forventeligt af en 
ansvarsfuld og god ledelse. Alt andet er uac-
ceptabelt for alle, og alt for dyrt i længden,« 
siger hun og fortsætter:

»I bund og grund handler det om tillid til 
os som medarbejdere og fokus på udvikling 
af samarbejdet lokalt og på tværs af centrale 
og decentrale afdelinger. Det duer ikke at 
der tyndes alt for meget ud i antallet af ad-
ministrative medarbejdere, der i mine øjne 
er som fundamentet i et hus.« 

Ledelsen skal følge op   
Signe Møller Johansen, fællestillidsrepræ-
sentant for de administrative AC-medarbej-
dere, er enig i, at opfølgning er fuldstændig 
essentiel for, om undersøgelsen bliver en 
succes eller ej.

”Det er ledelsens pligt at passe 
på medarbejderne, så det er 
uhørt og imod god skik at  
udstille enkeltpersoner på den 
måde i en undersøgelse” 
Ingrid Kryhlmand, Fællestillidsrepræsentant  for De administrative HK'ere og næstformand for HSU.

Der er en fare for, at undersøgelsen blot 
kaster mere brænde på bålet, hvad angår 
den unuancerede debat om kolde og varme 
hænder på universitetet. Hun er også be-
kymret for, at der opstilles urealistiske mål 
for servicen, som den enkelte medarbejder 
ikke har rammer eller muligheder for at 
honorere. 

Endelig peger hun på risikoen for, at man 
ender med at ’løbe efter de forkerte bolde’ 
i administrationen. For uanset om mange 
svarer positivt eller negativt på de konkrete 
spørgsmål, så siger det ikke noget om, hvad 
der er vigtigst for den enkelte bruger i mø-
det med administrationen, siger Signe Møl-
ler Johansen.  

clba@adm.ku.dk

»Det er grundlæggende positivt, at univer-
sitetet som samlet organisation interesserer 
sig for brugerne, men en undersøgelse uden 
opfølgning er værre end slet ingen undersø-
gelse, så det kræver en stærk ledelsesmæssig 
indsats. Min opfordring er at inddrage med-
arbejderne, når der skal findes løsninger, 
som kan forbedre den administrative service. 

De ansvarlige ledere må herefter fortælle, 
hvordan de vil prioritere indsatser og res-
sourcer. De administrative medarbejdere er 
hårdt spændt for mange steder, og som til-
lidsrepræsentant håber jeg, at undersøgelsen 
kan blive en løftestang til at sikre dem bedre 
arbejdsvilkår,« siger hun.

Der er dog også elementer, der bekymrer 
Signe Møller Johansen. 
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Master of arts (Ma) in

AdvAnced  
MigrAtion  
StudieS
The Master’s degree in Advanced Migration Studies is an  
ambitious, inter-disciplinary two-year Master’s degree  
programme (kandidatuddannelse) in English that provides  
students with a comprehensive understanding of the possibilities 
and challenges presented by international migration.

Admission

Students who hold a BA degree from either the humanities or social sciences can apply 
for admission. To begin your studies by 1 September, you should apply by no later than 
1 February.

Read more about the MA in Advanced Migration Studies here:  
studies.ku.dk/masters/migration-studies

What are the causes, 
patterns and effects 

of international  
migration?

What would  
a fair immigration 

and integration 
regime look like?

What are the  
conditions under 

which religious and 
cultural diversity lead 
to tensions and con-
flict, rather than pea-

ceful co-existence?

 What has been the 
fate of refugees  

seeking to escape the 
conflicts in Northern 
Africa and the Middle 

East?

How will global  
warming affect  

human mobility in 
the future?

To what extent do  
changing demographics  
in Western democracies  

require an intake of  
migrant labour?

 How are migrant  
identities formed in  
response to national  

cultures in host  
societies?

 How can migrant  
literature and other  

artistic expression help  
us understand the  

migrant experience?
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KU-LæGE:  

»Jeg følte mig  
som eN forræDer«

F
O

T
O

: LA
R

S
 JU

U
L H

A
U

S
C

H
ILD

T

Af En LæGES DAGboG 

Krigsofrene strømmede 

ind på hospitalet, der 

manglede udstyr, medicin 

og uddannet personale, 

fortæller Haifaa Awad, 

der var med til at hive 

otte piger ind fra gaden 

og træne dem i at hjælpe.

Haifaa Awad skrev dagbog om sine oplevelser som frivillig læge i 
det krigshærgede Syrien til Dagbladet Information. Nu, halvanden 

måned senere, er hun tilbage i en hverdag som nyuddannet 
mediciner i turnus. Men kan man vende hjem fra katastrofen?

DobbELTLIV 

Af Nicklas Freisleben Lund

»Det er surrealistisk at sidde 
her på Paludan.«

Interviewet har været i 
gang et stykke tid, da Haifaa 
Awad lader blikket vandre 
rundt i bogcaféen i indre by, 
som er fyldt med unge men-
nesker, Macs, kaffe i glas og 
cafésandwich. Umiddelbart 
business as usual. 

Alligevel forstår man 
pointen. Denne tidlige efter-
årseftermiddag er det kun 
halvanden måned siden, at 
den 27-årige, nyuddannede 
KU-mediciner vendte hjem 
fra et ophold som frivillig læ-
ge i Syrien fra den 27. juli til 
den 26. august. Her stod hun 
midt i den humanitære ka-
tastrofe – flere end 100.000 
syrere er døde, og 4,2 mil-
lioner er på flugt - som den 
snart tre år lange konflikt 
har kastet landet ud i. 

Oplevelserne har Haifaaa 
Awad beskrevet i en rost og 
meget læst artikelserie i In-
formation, der nu er blevet 
samlet i bogen ’En læges 
Dagbog fra Syrien’. 

Den 13. august 2013 skri-
ver hun blandt andet:

»En fireårig pige bæres 
ind. Hun er kridhvid. Hen-
des venstre arm adskilt ved 
skulderen. Separeret fra 
hendes krop. Gad vide, om 
hendes billede må trykkes 
i danske aviser? Om det er 
for makabert til vores sarte 
sjæle. Det er dagligdagen 
her.«

’Man overlever  
fra dag til dag’
Var opholdet ved det syriske 
hospital på den ene side 
en chokerfaring, så var det 
også en forløsning. Haifaa 
Awad er født i Syrien, og 
selv om hun har boet i 
Danmark siden 1993, er 
familien fortsat tæt knyttet 
til landet.

»Jeg tog af sted for at 
forsøge gøre en forskel. Jeg 
har venner og familie, der 
er blevet såret, tortureret 
og dræbt af regimet,« siger 
Haifaa Awad.

»Siden revolutionen brød 
ud i 2011, havde jeg følt, 
at jeg befandt mig i en ven-
teposition. Jeg ville bare 
være færdig som læge, så 
jeg kunne komme ned og 
hjælpe.«

Læge blev hun i juli 2013, 
og en lille måned senere 
krydsede hun den tyrkisk-
syriske grænse. 

Du var aldrig i tvivl om du 
som helt grøn læge var parat 
til at stå i så voldsom en si-
tuation? 

»Nej, for hvad er deres 
alternativ? Assad-regimet 
er gået systematisk efter de 
syriske læger. I hele Aleppo-
regionen var der over 
17.000 læger inden oprøret. 
Nu er der højst et par du-
sin. Bare det, at jeg kunne 
stoppe en blødning, gjorde 
mig kvalificeret.«

En ting er at være læge-
fagligt klædt på til opga-
ven. Men Haifaa Awads 
beskrivelser af arbejdsdage 
fyldt med »dehydrerede 
babyer, der dør af tørst og 
fejlernæring, børn med tar-
mene bølgende ud af maven 
og skudofre,« rejser også 

»Jeg blev faktisk ved med 
at udskyde min hjemrejse, 
og det endte med, at den le-
dende læge hev mig til side 
og sagde: ’Det er fantastisk 
du er kommet, men nu skal 
du tage hjem og videreud-
vikle dig som læge’«

Haifaa Awad har taget lo-
gikken til sig, siger hun: 

»Man må ikke miste sig 
selv. Jeg er læge i Danmark, 
og jeg skal specialisere mig. 
Det må jeg holde fast i. Når 
jeg er blevet det, kan jeg 
hjælpe Syrien yderligere.«

Sådan udtrykker KU-læ-
gen en art pragmatisk idea-
lisme med plads til både-og. 
Lige nu plejer hun karrieren 
og ambitionen om at blive 
speciallæge. Men når hun 
igen har en længere ferie, 
er planen at tage endnu en 
tørn i Syrien. 

Hjemkomsten til en al-
mindelig førsteverdenshver-
dag er dog langt fra let:

»Jeg føler, jeg lever to liv. 
På den ene side er jeg dybt 
følelsesmæssigt engageret i 
den humanitære katastrofe; 
på anden side har jeg det jo 
fint. Men når man for ek-

den måde forsøge at levere 
den syriske stemme – det 
jeg hørte på gaden i Syrien, 
det jeg lytter til fra mine 

venner, og de beretninger 
jeg dagligt får – i en dansk 
kontekst«

Et uafsluttet Syrien
På den måde er et andet 
af de håb, Haifaaa Awad 
havde for opholdet i Syrien, 
blevet indfriet. Der var 
nemlig en klar ambition bag 
dagbøgerne.

»Det har hele tiden luret i 
baghovedet, at den syriske 
stemme manglede en me-
gafon.«

Dagbøgerne har dog også 
en privat betydning:

»Dagbogen er også skre-
vet til mig selv, sådan at jeg 
ikke glemmer det, jeg har 
oplevet. Et eller andet sted 
er jeg bange for at komme 
til at fortrænge det.«

For selv om Haifaaa Awad 
umiddelbart ligner det hun 
også er – en tjekket ung læge 
på københavnercafé - så sid-
der oplevelserne fra det syri-
ske hospital stadig i hende.

»Jeg tror, mange har en 
idé om, at man er fyldt med 
alle mulige følelser efter 
sådan en oplevelse. Men det 
var jeg ikke, jeg var tom, 
fuldstændig udmattet. Det 
er først, når man er vendt 
hjem, at man begynder at 
bearbejde oplevelserne.«

Men samtidig er der også 
i Thorshavn en hverdag, der 
skal passes. Og for Haifaaa 
Awad gælder det både rol-
len som læge og som syrisk 
aktivist langt fra Syrien.

nicklas.lund@adm.ku.dk

spørgsmål om helt andre 
udfordringer.

Du knyttede dig til to 
drenge, der siden blev dræbt 
under et bombardement. 
Hvordan kan man overhove-
det håndtere det?

Svaret kommer mere tø-
vende end før:

»Man giver slip, accepte-
rer at shit happens,« siger 
Haifaa Awad.

»Det er slemt. Men som 
situationen er i Syrien, så vil 
mennesker miste livet. Det 
eneste, man kan gøre, er at 
forsøge at redde dem, der 
kommer ind. På den måde 
overlever man fra dag til 
dag.«

Pragmatisk idealisme
Den store forskel på Haifaa 
Awad og hospitalskolleger-
ne var dog, at hendes dag-
ligdag i den syriske tragedie 
havde en udløbsdato. Den 
1. september 2013 begynd-
te hendes kliniske basisud-
dannelse, en ansættelse ved 
hospitalet i Thorshavn.

»Da jeg skulle hjem, følte 
jeg mig som en forræder,« 
siger hun.

sempel sidder i teatret med 
sine venner, kan man da 
godt tænke ’shit, hvor er vi 
forkælede’.«

Haifaa Awads løsning har 
været at forsøge at integrere 
engagementet i Syrien i sin 
danske hverdag:

»Jeg forsøger at bearbejde 
min afmagt ved at være 
aktivistisk,« siger hun, og 
det har hun mulighed for i 
Danmark, for artikelserien 
gjorde hende med ét til en 
mediepersonlighed:

»Det er da et kæmpe an-
svar at udtale sig om Syrien. 
Men jeg er blevet meget 
opmærksom på at formu-
lere tingene korrekt, og på 

”Den syriske  
stemme manglede  
en megafon” 
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CENTRE FOR ADVANCED MIGRATION STUDIES

CALENDAR AUTUMN 2013

WoRkshop:  
Theorizing Multiculturalism
AMIS and the Philosophy section, Department of Media, Cognition and Communication,  
co-organize the workshop Theorizing Multiculturalism. Talks by:

• Will Kymlicka (Queens University, Canada and Honorary Doctor at the University of Copenhagen), 
• Sune Lægaard (Roskilde University)
• Per Mouritsen (Aarhus University) 
• Nils Holtug (University of Copenhagen)

Date: 16 November 2013
Time: 10.15am – 3pm
Place: Faculty of Humanities, Njalsgade 136, 2300 Copenhagen S, room  27.0.17

AMIs sEMINAR WITh TARIq MoDooD:  
“Multiculturalism: what about the majority?”
AMIS presents a talk by Tariq Modood, Professor of Sociology, Politics and Public Policy,  
Director, University Research Centre for the Study of Ethnicity and Citizenship, University of Bristol, 
Founding Co-editor of Ethnicities (Sage) and member of AMIS’ International Advisory Board. 

Date: 6 December 2013 
Time: 1.15pm – 3pm 
Place: Faculty of Humanities, Njalsgade 136, 2300 Copenhagen S, room 27.0.47

AMIs CoNfERENCE:  
New Frontiers - Migration in the 21st Century 
AMIS organizes a conference on migration in the 21st century and presents talks by:

• Maja P Frykman (Malmö University) 
• Andrew Jennings (University of the Highlands and Islands)
• Karen Fog Olwig (University of Copenhagen)
• Thomas Brudholm (University of Copenhagen) 
• Pieter Bevelander (Malmö University)
• Garbi Schmidt (Roskilde University)
• Ninna Nyberg Sørensen (Danish Institute for International Studies)

Date: 16 December 2013
Time: 10am – 5pm
Place: Faculty of Humanities, Njalsgade 120, 2300 Copenhagen S, Auditorium 22.0.11

Programs and further 
information can be  

obtained at  
amis.ku.dk/calendar/
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Da humanisterne 
stjal kvantefysikken
Niels Bohrs atommodel fra 1913 fylder rundt. Det er 
100 år siden, at den danske fysikers model startede 
en kvantemekanisk revolution og forandrede 
selve måden, hvorpå vi erkender verden. Bohrs tanker 
er stadig aktuelle og til debat. ophedet debat, vel at 
mærke. Det handler om begrebstyveri, kundskabens 
tvivlsomme enhed og om, hvem der har nøglen til 
den store pengekasse. Naturvidenskabens patent på 
kvantefysik er udfordret. 

”Kvantemekanikken  
er jo lidt … dunkel for  
de fleste, så at bruge  
eksempler derfra som 
metaforer, er jeg ikke 
sikker på, bringer  
tingene videre.” 
Dekan John Renner Hansen, Science

EnHEDSVIDEnSKAb
Af Sofie M. Hansen

Det er svært at forestille sig, hvordan en for-
tælling om den danske kvantefysiker Niels 
Bohr kan starte i en forelæsningssal på Insti-
tut for Antropologi. Ikke desto mindre er det 
her, vi befinder os. 

Året er 2013. Bag de lysende laptopskær-
me lytter hundrede spirende antropologer 
til lektor Inger Sjørslevs forelæsning om de 
erkendelsesmæssige overvejelser, en god 
antropolog gør sig. 

Postmodernismen har vendt op og ned på 
alting. Nu skal antropologen være bevidst 
om sin egen positionering. Og læren om on-
tologien, det værende, og epistemologien, 
erkendelsen af det værende, er til debat. 

Man taler om den ontologiske vending 
– ontologi og epistemologi forenes til ét. Ob-
jekterne er kun, hvad vi erkender, de er. Og 
så falder talen på Niels Bohr.

»Der er faktisk et kapitel om etnografi i 
Bohrs Atomteori og Menneskelig Erkendelse. 
Det hedder Fysikkens Erkendelseslære og 
Menneskekulturerne. Jeg synes, det er rigtig 
spændende, for det er forbavsende nuti-
digt,« siger Inger Sjørslev, da forelæsningen 
er forbi. 

»Her siger Bohr, at det selvfølgelig er umu-
ligt at skelne skarpt mellem naturviden-
skab og menneskelig kultur. Han bruger 
komplementaritetsbegrebet, først på noget 
psykologi og så bagefter på kulturer, og 
taler om, hvordan den idé, at måleinstru-
menterne påvirker objektet, jo gælder i 
endnu højere grad, når man studerer kul-
turer.«

Kapitlet, Sjørslev refererer til, er baseret 
på et foredrag, som Bohr holdt for en kreds 
af etnografer og antropologer i 1938.

»Bohrs foredrag fra 1938 er kun et af 
et utal foredrag, som han blev bedt om at 
holde ved sådanne anledninger i kraft af sin 
enorme anseelse. Han begyndte så godt som 
altid med at beskrive den ’belæring’, som 
kvantemekanikken har givet os, hvorefter 
han argumenterede for, at belæringen hav-
de langt bredere konsekvenser for det fag, 
som der var tale om,« siger Finn Aaserud, 
der er videnskabshistoriker og leder af Niels 
Bohr Arkivet, som opbevarer materiale om 
og af Bohr for eftertiden.

Bohrs egne interesser begrænsede sig ikke 
kun til den teoretiske fysik.

»Bohr var selv interesseret i surrealismen 
og havde Jean Metzingers maleri La Femme 
au Cheval hængende hjemme på sin væg. En 
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af hans bedste venner var den danske psy-
kolog Edgar Rubin. Hans indflydelse på, at 
fysikeren Max Delbrück ændrede sit felt til 
biologi, er velkendt,« fortæller Bohr-arkivar 
Aaserud.

fra det simpleste atom til atommodel
Allerede i studietiden spændte den unge 
Bohrs interesser bredt. Bohr blev optaget 
på Københavns Universitet i 1903. Han stu-
derede fysik, kemi, matematik, astronomi 
og var desuden aktiv i professor Høffdings 
filosofiske studiekreds. 

Bohr var særligt interesseret i eksistensen 
af elektroner, som den engelske fysiker J. 
J. Thomson havde opdaget få år forinden. 
Da Bohr i 1911 forlod universitetet med en 
doktorgrad og et stipendium fra Carlsberg-
fondet, rejste han til England for at besøge 
Thomson. Men besøget blev ingen succes, 
fortæller John Renner Hansen, professor i 
fysik, tidligere leder af Niels Bohr Institutet 
og nu dekan for Science.

»Thomson var fuldstændig uinteres-
seret i Bohrs arbejde. På det tidspunkt var 
Thomson kommet videre. Og han havde 
faktisk selv lavet en model for atomet, ro-
sinkagemodellen. Så de to kom ikke specielt 
godt ud af det sammen. Men så mødte Bohr 
Rutherford, som inviterede ham til Manche-
ster. Relativt hurtigt gik det op for Ruther-
ford, at det var en vældig god teoretiker, 
han havde fat i, og han fik sat Bohr i gang 
med arbejdet,« siger John Renner Hansen. 

Mens Thomson har opdaget elektronen, 
har Rutherford eksperimentelt påvist, at 
atomet består af en tung, positivt ladet 
kerne, som elektronerne kredser omkring. 
Samtidig har den tyske fysiker Max Planck 
vist, at lys ikke kun er bølger, men også kan 
beskrives som små energipakker – fotoner. 
Men der mangler stadig en model, der be-
skriver, hvordan brikkerne passer sammen. 

»Bohr starter selvfølgelig med det aller-
simpleste atom, og det er brintatomet. Hans 
postulat er, at brintatomet består af en hård 
kerne med elektroner uden om, som kun 
kan befinde sig i ganske bestemte stationæ-
re tilstande. Når de skal bevæge sig fra én 
tilstand til en anden tilstand, skal de enten 
udsende lys, hvis de hopper indad, eller op-
tage lys, hvis de springer udad – lige præcis 
med en energimængde, der er forskellen 
mellem energiniveauerne i de to tilstande,« 
forklarer dekanen.

Et opgør med klassisk fysik
Bohr præsenterede i 1913 sin atommodel 
i tre artikler i det videnskabelige tidsskrift 

Philosophical Magazine, der trods det fler-
tydige navn var en rent naturvidenskabelig 
publikation. Der skulle gå et stykke tid end-
nu, før humaniora og samfundsvidenskab 
gjorde deres krav på Bohr. 

Modellen vandt hurtigt indpas blandt fy-
sikere. Den inddrog Plancks postulat om, at 
lys er små energipakker. Og den forklarede 
en gammel eksperimentel kendsgerning, 
nemlig Rydbergformlen for brintspektret.

»Bohr regner og regner og kommer med 
nogle postulater om, at ting skal være kvan-
tificerede, og så laver han en beregning, der 
passer fuldstændig overens med det, Ryd-
berg har lavet eksperimentelt på et tidligere 
tidspunkt. Og det er sådan set dét, der giver 
skubbet til Bohr-modellen,« siger John Ren-
ner Hansen.

Men modellen var ikke ukontroversiel. 
For det første postulerede Bohr, at atomet 
er kvantificeret. Elektronerne kan bevæge 
sig i helt bestemte baner og springe frem og 
tilbage mellem disse baner, men aldrig be-
finde sig mellem banerne. For det andet er 
modellen et opgør med den klassiske fysiks 
love. 

»Den klassiske elektromagnetisme, som 
er beskrevet af Maxwells ligninger, siger, at 
hvis en ladet partikel bliver accelereret, skal 
den udsende lys. Det ser vi for eksempel, 
når vi accelerer elektroner rundt i en cirku-
lær bane, og de så udsender røntgenstrå-
ling. Men hvis man laver en model, hvor en 
elektronkerne kører rundt om en atomker-
ne, så svarer det bare til en lille accelerator. 
Så burde den også udsende lys og dermed 
tabe energi og spiralere ind mod centrum 
– og det hele ville kollapse. Og det første 
Bohr konstaterer, er, at vi jo faktisk bliver 
siddende. Det er ikke sådan, at det hele er 
kollapset,« siger John Renner Hansen.

Erkendelsesteori vendt op og ned
Bohrs atommodel fra 1913 blev kvantefysik-
kens startskud. Men for at forstå kvantefy-
sikkens tilsyneladende paradoksale karak-
ter, er det nødvendigt at revurdere selve 
erkendelsen af videnskaben.

»Bohrs atommodel og de tanker, den 
medførte, var banebrydende, fordi de lave-
de et fuldstændig nyt paradigme – en radi-
kal ændring af, hvordan man skal se og op-
fatte naturen,« siger John Renner Hansen.

Det kan eksemplificeres med Bohrs kom-
plementaritetsprincip: 

»Kvantefænomenerne kan både ses som 
partikler og som bølger, og når du ser dem 
som bølger, så er de ikke partikler, og når 
du ser dem som partikler, så er de ikke bøl-

”Vi bruger masser af metaforer til 
at beskrive det sociale og kulturelle 
liv, og nogle af dem tager vi fra 
fysikken. Det mener jeg ikke, der 
er noget galt med. Det er ikke det 
samme som at sige, at vi prøver at 
gøre det, vi laver, til fysik.” 
Inger Sjørslev, lektor, Institut for Antropologi

ger. Men hvis du skal forstå et fænomen, for 
eksempel en elektron, så skal du både stu-
dere den som en partikel og som en bølge.«

Københavnerfortolkningen, som Bohrs 
udlægning af kvantefysikken er blevet kaldt, 
indebærer, at den fysiske verden kun kan er-
kendes gennem målinger og observationer, 
og at måleapparatet derfor er afgørende 
for resultatet. Objekter kan kun opfattes 
probabilistisk, og vi erkender kun dét, vi 
observerer. En fuldstændig beskrivelse af et 
fænomen kræver derfor gensidigt udeluk-
kende – eller komplementære – målinger.

»Det er jo noget meget mærkeligt noget, 
og det tager et lille stykke tid for folk at 
forstå det. Einstein brød sig jo aldrig nogen-
sinde om beskrivelsen med sandsynligheder 
- ’Gud spiller ikke med terninger,’ mente 
han,« siger John Renner Hansen.

Kvantefysik – en dunkel metafor
Det var netop udfordringen af vores måde 
at erkende verden på, der gjorde Bohr til 
en efterspurgt mand på tværs af fakulteter. 
Det kontroversielle spørgsmål er stadig 
relevant. Det blev tydeligt, da den Bohr-
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inspirerede amerikanske kvantefysiker-
gone-kønsforsker Karen Barad sidste år 
gæstede Sociologisk Institut på Københavns 
Universitet.

Barad var hovednavn på konferencen Fe-
minist Materialism. Karen Barad, som har en 
ph.d. i kvantefeltteori, bruger kvantefysiske 
begreber i sin kønsforskning. Da hun besøgte 
København, måtte hun nødvendigvis aflægge 
Niels Bohr Institutet et besøg – den danske 
fysiker er et af hendes største forbilleder. 

Det er især Bohrs ontologiske og episte-
mologiske overvejelser, Barad lader sig 
inspirere af. Idéen om, at der ikke findes 
transparente målinger eller transparent 
sprog. I det, hun mener, er Bohrs ånd, har 
hun opfundet begrebet onto-etiko-episte-
mologi.

»Bohr ville nok være enig i, at man ikke 
kan skille ontologi og epistemologi,« siger 
Inger Sjørslev fra Antropologi: 

»Måden, vi ved noget om verden på, hæn-
ger tæt sammen med og kan ikke adskilles 
fra, hvordan verden er konstitueret.«

Karen Barads besøg fik både fysikere 
og sociologer op i det røde felt. I Week-

endavisen fik hun kritik for at vinde falsk 
autoritet ved at trække på sin 29 år gamle 
ph.d.-afhandling. I det hele taget kritiseres 
humanister, som låner begreber fra fysik-
ken, for ikke at forstå, forklare eller bruge 
dem korrekt.

John Renner Hansen bød som daværende 
formand for Niels Bohr Institutet velkom-
men og talte kort med Karen Barad:

»Hun tog en ph.d. i noget kvantefeltteori 
og har så beskæftiget sig med andre ting 
relativt hurtigt efter. Jeg tror ikke, hun 
har lavet fysik, efter at hun har skrevet sin 
ph.d. Hun er ikke en central teoretiker in-
den for kvantekromodynamik, som er det 
område, hun beskæftiger sig med,« siger 
han. 

»Men jeg ved ikke, hvordan hun bruger 
kvantefysikkens begreber i sin kønsforsk-
ning – det bliver rent gætværk. Der må man 
jo enten læse hendes bøger eller interviewe 
hende.«

John Renner Hansen mener generelt ikke, 
at de humanistiske og samfundsvidenska-
belige fag vinder ved at bruge kvantefysiske 
begreber. 

»Man kan altid bruge tingene som metafo-
rer, og hvis jeg gerne vil beskrive en eller 
anden ting, så gør jeg det ofte med noget, 
folk kender i forvejen. Men kvantemekanik-
ken er jo lidt … dunkel for de fleste, så at 
bruge eksempler derfra som metaforer, er 
jeg ikke sikker på, bringer tingene videre.«

Betyder det, at fysikerne har patent på 
brug af kvantemekanikkens begreber? Det 
mener Inger Sjørslev ikke.

»Det er rigtigt nok, at man i de humanisti-
ske videnskaber låner nogle begreber. Men 
mange af dem bruger man også metaforisk. 
Vi bruger masser af metaforer til at beskrive 
det sociale og kulturelle liv, og nogle af dem 
tager vi fra fysikken. Det mener jeg ikke, der 
er noget galt med. Det er ikke det samme 
som at sige, at vi prøver at gøre det, vi laver, 
til fysik.«

Kundskabens enhed
Debatten om Karen Barad handler ikke kun 
om at stjæle metaforer. Den rejser spørgs-
målet om metodologisk enhedsvidenskab 
– findes det, og er det overhovedet et ideal 
at stræbe efter?

John Renner Hansen mener ikke, at Bohr 
var fortaler for enhedsvidenskab, eller at 
videnskabelig enhedstænkning er noget at 
tilstræbe. 

»Man kan godt bruge hinandens metoder. 
Men det betyder ikke, at det er enhedstænk-
ning,« siger han og henviser til årets modta-
ger af Carlsbergs Forskningspris, professor 
Claus Bundesen, der beskrev korttidsvisuali-
sering med en matematisk model. 

»At bruge en naturvidenskabelig tilgang 
til at forstå noget inden for psykologien for-
står jeg ikke som enhedstænkning. Det er at 
bruge hinandens værktøjer.«

Samtidig understreger dekanen, at de 
forskellige videnskaber netop er forskellige i 
kraft af deres metoder. 

»Hvorfor ikke bruge forskellige værktøjer 
til forskellige ting? Jeg er nødt til at bruge 
matematik. Jeg kan ikke undvære det. Og 
der er masser af humanistisk forskning, 
som slet ikke har brug for de matematiske 
værktøjer.«

Han er dog enig i, at erkendelsesteori kan 
være et fælles udgangspunkt blandt viden-
skaberne.

»Det fundamentale er at erkende, at nogle 
ting har nogle sammenhænge. Det fælles er 
erkendelse.«

Bohrs egne tanker om ’kundskabens en-
hed’ kom til udtryk i et foredrag Science and 
the Unity of Knowledge fra 1954, fortæller 
Bohr-arkivar Finn Aaserud:

»Bohr mente nok, at forskellige viden-
skaber hænger sammen, men belæringen i 
dette tilfælde kom altså fra kvantemekanik-
ken, som dermed får en særstatus, om ikke 
andet fordi, det var her, Bohr var specialist. 
Han mente, at filosoffer uden kendskab til 
den nye ’belæring’ havde en utilstrækkelig 
forståelse af verden.«

naturvidenskabens  
grundpræmisser sejrer
Halvtreds år efter sin død er Bohr endt som 
det udspændte reb i en tovtrækning mellem 
videnskaberne. Kan man tale om kulturers 
komplementaritet, uden at kende til det 
dobbeltspalteeksperiment, der påviser kom-
plementaritetsprincippet? Har fysikken vir-
kelig særstatus? Eller er naturvidenskabens 
patent på kvantefysikken løbet ud? 

Bohr ville formentlig hellere have været 
rebet, der knytter videnskaberne sammen, 
end genstand for videnskabelige stridig-
heder. Det mener Inger Sjørslev. Hun er 
overbevist om, at Bohr ser videnskab som 
en enhed. 

»Bohr mener, at videnskaben er en enhed. 
I grundprincippet er der ikke nogen forskel 
på at bedrive naturvidenskab og andre 
videnskaber, fordi der er et fælles træk i me-
toderne. Og det var jo det, man indså med 
hans komplementaritetsbegreb.«

Sjørslev mener også, at videnskaberne i 
dag kunne forenes i en mere ’Bohrsk ånd’ – 
hvor den naturvidenskabelige metode ikke 
er det selvfølgelige udgangspunkt for ’god’ 
videnskab.

»Vilkårene for forskning i dag gør nok, at 
humanvidenskaberne bliver tvunget over i 
en mere naturvidenskabelig-agtig måde at 
arbejde på, selv om det ikke er i Bohrs ånd, 
overhovedet. Det er en måde at arbejde på, 
hvor man nærmest skal have svarene på de 
spørgsmål, man stiller, før man overhovedet 
kan få penge til undersøgelse af dem. Og i 
dén retning er der nogle samfundsmæssige 
tendenser, som gør, at naturvidenskabens 
grundpræmisser sejrer.«

uni-avis@adm.ku.dk
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HjEMMEbAnE 

Uni-patriotismen er særlig stærk på de 

såkaldte Ivy League-universiteter, og det 

gennemsyrer de amerikanske eliteuniversi-

teter med en ganske særlig stemning. Det 

dokumenterede den japanske fotograf T. 

Hayashida i 1965 i bogen Take Ivy, der hurtigt 

fik status af ’the preppy bible’. Med Alumne-

foreningen Kubulus i baghovedet og ansporet 

af løvfald og efterårshimmel, fik Uniavisen 

lyst til se KU med Hayashidas blik. Se flere 

billeder på uniavisen.dk.

Godt på vej  
mod en KU-ånd

Københavns Universitets alumneforening Kubulus har med medlem 
nummer 25.000 rundet et skarpt hjørne. Foreningen arbejder for, at man 
som KU’er får et livslangt forhold til sit universitet. Det er til fordel for 
både kandidaterne og KU, siger formanden.

ALUMnEforEnInG

Af Nicklas Freisleben Lund

Har man været på studieophold i 
USA, kender man situationen. Der 
er dømt reunion weekend, og med 
et fyldes campus af tidligere stude-
rende, der har sat fridagene af til 
a trip down memory lane inklusive 
klikegensyn, officielle komsammen-
er og ture forbi bogladen for at er-
hverve sig (endnu) en sweater med 
universitetets logo.

En hjørnesten i denne ’uni-
patriotisme’ er de amerikanske 
universiteters stærke tradition for 
alumneforeninger, der arbejder for 
at opbygge tætte relationer mellem 
universitet og de færdige kandida-
ter – alumnerne.

Det er dog ikke længere kun i 
USA, at universiteterne arbejder 
på at bibeholde et godt forhold til 
deres alumner. I Norden har de 
fleste universiteter siden midten 
af nullerne etableret alumnefor-
eninger. 

Også Københavns Universitet, 
der i 2007 grundlagde foreningen 
Kubulus, som med et årligt budget 
på fire millioner og et otte mand 
stort sekretariat skal sikre, at KU-
engagementet kommer til at række 
ud over såvel studieårene som uni-
versitetets mure.

Og den ide har rigtig mange 
KU’ere bakket op om. I løbet af de 
seneste år har tusinder meldt sig 
ind i alumneforeningen, der netop 
har passeret en markant milepæl. 
Kubulus har nemlig kunnet byde 
velkommen til medlem nummer 
25.000.

også en investering
Men hvorfor er det, at relationen til 
universitetets alumner nu er blevet 
en KU-prioritet? 

Alumneforeningens formand, 
KU’s prorektor for forskning og 
innovation Thomas Bjørnholm, 
mener at alumnerelationernes vig-
tighed skal ses fra to perspektiver:

»Fra alumnernes side er KU-ud-
dannelse noget, der præger resten 
af livet. På den måde er det interes-
sant for dem at have et forhold til 
deres universitet og følge med i, 
hvad der sker. Men for den enkelte 
kandidat er alumneforeningen også 
et fantastisk netværk at have ad-
gang til. Lidt groft kan man sige, at 
det er folk med en kandidatgrad fra 

KU, der har skabt Danmark,« siger 
Thomas Bjørnholm.

Også set fra KU’s perspektiv er 
netværk et kodeord:

»Det er en god ting for os, hvis 
vores alumner bliver mere bevidste 
om at de er KU’ere og på den måde 
kan være med til at tale vores sag 
ude i samfundet.«

Kubulus er således ikke ren 
alumne-altruisme, men også en in-
vestering. Det er dog en klar forskel 
fra de amerikanske rollemodeller, 
som i høj grad er baseret på en øko-
nomisk interesse.

»Kubulus er ikke grundlagt med 
henblik på fundraising,« siger Tho-
mas Bjørnholm, der dog ikke afvi-
ser, at emnet kan komme på tale. 
Men han påpeger, at de danske uni-
versiteters offentlige finansiering 
gør det vanskeligere at appellere til 
alumnernes filantropi.

fra volumen til indhold
En anden iøjnefaldende forskel 
mellem Kubulus og den amerikan-
ske tradition er den københavnske 
forenings medlemssammensætning. 
For selv om en alumne betegner 
»tidligere studerende ved en højere 
læreanstalt,« så er kun en tredjedel 
af Kubulus’ medlemmer færdige 
kandidater – resten er studerende.

Baggrunden, fortæller Thomas 
Bjørnholm, er at alumneforeningen 
ved grundlæggesen i 2007 stod over 
for den udfordring, det er at etable-
re en forening helt fra scratch.

Derfor foreslog daværende (og, 
ja, nuværende) prorektor Lykke 
Friis, at man også rekrutterede 
universitetets studerende, som man 
havde mere direkte adgang til.

»I den indledende fase har det 
først og fremmest været vigtigt at 
opdrage de studerende i tankegan-
gen om at fastholde relationen til 
KU,« siger Kubulus-formanden.

»Med de 25.000 medlemmer 
bevæger foreningen sig derfor også 
ind i ’anden halvleg’. Nu, hvor vi har 
fået volumen, skal vi i endnu højere 
grad arbejde på at skabe engage-
ment og stærke alumnerelationer.«

Medlem nummer 25.000 
Kubulus’ medlem nummer 25.000, 
der fløjtede alumneforeningens an-
den halvleg i gang, hedder Christian 
Miller Madsen. Han blev i 2008 
cand.psych. fra KU, har også en 
bachelorgrad i Idræt og Sundhed og 

driver i dag sit eget firma, Fullper-
formance, hvor han arbejder som 
psykolog og blandt andet coacher 
elitesportsudøvere og motionister.

»Jeg blev kontaktet af en gammel 
studiekammerat, der spurgte om 
jeg ikke ville være oplægsholder 
ved en netværksmiddag for idræts-
alumner, fordi jeg har brugt min 
idrætsuddannelse på en lidt ander-
ledes måde,« siger Christian Miller 
Madsen.

»Det ville jeg gerne, og for at 
kunne tilmelde mig arrangementet 
skulle jeg være medlem af Kubu-
lus,« siger det nybagte medlem, 
der ser frem til at deltage i andre af 
alumneforeningens arrangementer.

»Jeg tror, det kan være en rigtig 
god måde at skabe netværk på og 
møde spændende mennesker. Jeg 
håber også, det er et sted, og hvor 
jeg kan hente inspiration og nye 
ideer, og hvor man kan hjælpe hin-
anden.«.

En ånd af gensidighed
Christian Miller Madsens håb er 
sammenfaldende med Thomas 
Bjørnholms visioner for Kubulus.

For ud over at foreningen gerne 
skal præges af færdige kandidater, 
’rigtige alumner’, så er det hans 
mål, at medlemmerne i højere grad 
bidrager til universitetet.

Det, understreger han, sker 
naturligvis allerede i dag. Eksem-
pelvis når alumner, der er ansat i 
virksomheder, ministerier, kom-
muner, ngo’er og så videre vender 
tilbage til universitetet for at hjælpe 
studerende med at finde vej i kar-
rierejunglen, for eksempel ved at 
melde sig som karrierementorer for 
studerende. 

»Jo mere vi kan udbygge den 
slags tiltag, desto bedre. For det 
er med til at lette overgangen fra 
studie til erhvervsliv. Og så er det 
selvforstærkende. Har man selv som 
studerende fået den type hjælp, så 
falder det også en mere naturligt 
at melde sig som mentor, den dag 
man selv er færdig,« siger Thomas 
Bjørnholm.

»KU's alumneforening skal i end-
nu højere grad være levende og dre-
vet af medlemmernes bidrag. Det er 
den ånd af gensidighed, vi arbejder 
på at skabe.«

nicklas.lund@adm.ku.dk
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mikropraktik 
blev til 
projektstilling
Kubulus-initiativ skaffede KU’eren Josephine Dahl  
hendes første job. Endda før hun er færdig med studiet.

nETVærK

Af Nicklas Freisleben Lund

Et af Kubulus’ centrale fokusområder er, at 
gøre vejen til arbejdsmarkedet lettere for 
KU’s studerende. Et af alumneforeningens 
nyeste tiltag er en såkaldt mikropraktik: Her 
sender Kubulus KU-studerende på to dages 
praktik i små og mellemstore virksomheder. 
Målet er at give dem en oplevelse af, hvor-
dan deres fremtidige karriere kunne se ud.

En, der har taget mod tilbuddet, er Josephine 
Dahl, kandidatstuderende på Visuel Kultur 
med speciale i kreative processer og innova-
tion. Hun blev matchet med Konsulentvirk-
somheden altforkreativ, der har specialiseret 
sig i at facilitere processer og workshops, der 
skal styrke idéudvikling, problemløsning og 
samarbejde i forskellige virksomheder.

Ny lyder to dages praktik ikke af meget, 
men for Josephine Dahl var det en øjenåb-
ner af rang:

»Først og fremmest gav det mig en følelse af 
kompetenceafklaring. På universitetet sid-
der man med en hel masse viden, men man 
er samtidig lidt i tvivl om, hvad det egentlig 
er, man kan,« siger Josephine Dahl.

»Hos altforkreativ oplevede jeg at få min 
faglighed sat i en sammenhæng uden for 
universitetet. Jeg fik en klar idé om hvordan 
min viden kunne bruges i praksis.«

’Det her kunne ske meget oftere’ 
De to dages mikropraktik fik også mere kon-
krete, positive konsekvenser for Josephine 
Dahl. Hendes mikropraktik blev i første 
omgang vekslet til en rigtig praktik, der 
siden blev til en stilling som studentermed-
hjælper. Og siden 1. september har KU’eren 
været ansat i en fuldtidsprojektstilling.

Det er selvfølgelig en solstrålehistorie, 
som Josephine Dahls chef, direktør Finn 
Kollerup mener, kunne forekomme meget 
oftere:

»For små og mellemstore virksomheder, 
som ikke har en kæmpe HR-afdeling, er det 
en fantastisk måde at rekruttere på. Så det 
er ikke kun et tilbud til de studerende, men 
også til virksomhederne,« siger Finn Kol-
lerup.

Derfor undrer det også Josephine Dahl, 
at ikke flere af hendes medstuderende tager 
mod tilbuddet.

»Da jeg var til introduktionsarrangemen-
tet om mikropraktik, sad vi højst 15 stu-
derende. Det kan jeg ikke forstå, for det er 
et sindssygt godt projekt, og det er fedt, at 
universitetet åbner sig mod erhvervslivet, så 
andre studerende kan få en succesoplevelse 
som min.«
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Alumne sb., -n, -r, -rne: tidl. 

studerende ved højere lære-

anstalt.

Kubulus blev grundlagt i 

2007 med formålet at styrke 

kontakten mellem KU og 

alumner som et mødested, 

hvor studerende og færdig-

uddannede kan udbygge 

deres netværk og styrke hin-

anden i deres videre karriere.

Det sker eksempelvis ved 

en årlig ’Karrierebørs’, hvor 

studerende møder repræ-

sentanter fra offentlige og 

private virksomheder. Eller 

via foreningens mentorord-

ning, hvor alumner agerer 

karrierementorer for stude-

rende.

Andre tilbagekommende 

medlemstilbud er foredrag, 

hvor KU-forskere fortæller 

om deres forskning, eller om 

aktuelle emner – således har 

Kubulus de seneste måneder 

afholdt arrangementer om 

konflikten i Egypten og det 

tyske valg.

Læs mere om alumnefor-

eningen på http://alumni.

ku.dk/.
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I Grønland har vi en storslået natur, flotte isfjelde, nordlys, 
hvaler, sæler, hundeslæder og meget mere. Derudover har vi 
også en masse spændende arbejdspladser, som vi gerne vil 
fortælle mere om. Kunne vi friste med et job i Grønland?

Deltagende virksomheder
 ▪ Air Greenland A/S
 ▪ Departementet for Erhverv, 
Råstoffer og Arbejdsmarked

 ▪ Departementet for 
Familie og Justitsvæsen

 ▪ Departementet for Uddannelse, 
Kirke, Kultur og Ligestilling

 ▪ Departementet for Finanser 
og Indenrigsanliggender

 ▪ Greenland Contractors
 ▪ Grønlands Arbejdsgiverforening
 ▪ Økonomi- og Personalestyrelsen

 ▪ KNI A/S
 ▪ Kommuneqarfik 
Sermersooq

 ▪ Grønlands 
Lufthavnsvæsen

 ▪ Handelsskolen, Nuuk
 ▪ Nukissiorfiit
 ▪ Nuna Oil A/S
 ▪ Qasuitsup Kommunia
 ▪ Royal Arctic Line A/S
 ▪ Royal Greenland A/S
 ▪ Sundhedsvæsenet
 ▪ Tele Greenland A/S
 ▪ Digitaliseringsstyrelsen

Kom og få en snak med flere grønlandske 
virksomheder på den grønlandske jobmesse 2013!

Messen er åben for alle interesserede:

København
Lørdag d. 16. november 2013 fra kl. 9-12 
Scandic Hotel, Vester Søgade 6, 1601 København V

Århus
Søndag d. 17. november 2013 fra kl. 9-12
SAS Radisson Blu, Magrethepladsen 1, 8000 Århus C

Følg os på Facebook
”Den grønlandske jobmesse”

For yderligere information, skriv til:
jobmesse@nanoq.gl 

Program og foredrag
Under messen vil du have mulighed 
for at høre spændende oplæg.

Kl. 09.30 
”Grønland – Er det noget for mig?” 
v/Kim Falck-Petersen, 
Kursusleder Grønlands Repræsentationen

Kl. 11.15 
”Fremtidens Grønland” 
v/Nick Nielsen, Grønlands minister for
Uddannelse, Kultur, Kirke og Ligestilling

Deltagende virksomheder

Departementet for Erhverv,
▪ KNI A/S
▪ KommuneqarfikKommuneqarfik

JOB I 
GRØNLAND

JOBMESSE

grl-jobmesse_258x370mm.indd   1 29/10/13   13.09
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Din chef 
er ikke 
en sabeltiger
Når medlemmer af den kreative klasse går ned med stress, krakelerer 
deres selvbillede. Malene Friis Andersen, psykolog og ph.d.-studerende, 
har fulgt en gruppe kompetente, men sygemeldte medarbejdere. 
De føler sig døden nær og beskriver arbejdet som en kamparena.

STrESSforSKnInG
Af Gry Bartroff Gaihede

Det starter ofte i det små. Fx med 
organisationsændringer af en slags. 
Du har brug for en smøg, selv om du 
stoppede for syv år siden; søvnen 
vil ikke indfinde sig, men det vil ho-
vedpinen til gengæld. Det udvikler 
sig glidende. Du glemmer et navn, 
misser en deadline, og en dag forstår 
du simpelthen ikke, hvad det er, din 
chef vil have. Det flimrer for øjnene, 
og der er også begyndt at opstå kon-
flikter med dine – ellers virkelig gode 
– kollegaer. 

Hver tiende dansker i arbejde har 
alvorlige symptomer på stress hver 
dag, de kedelige tal finder man i 
bogen Nye perspektiver på stress i 
arbejdslivet, der præsenterer den ny-
este stressforskning. 

Stress er i udgangspunktet en hen-
sigtsmæssig reaktion, som kroppen 
har udviklet til farlige og overrump-
lende situationer, fx urmenneskets 
møde med en sabeltiger. En række 
kemiske processer går i gang, og 
systemet arbejder på højtryk for at 
producere hjælpestofferne endorfin, 
cortisol, adrenalin og noradrelin. 
Men stress er en undtagelsestilstand, 
som vi skal ud af igen, når faren er 
overvundet, ellers brænder systemet 
sammen. 

Malene Friis Andersen, ph.d.-
studerende på Psykologi, har inter-
viewet 17 personer, hvis stress har 
resulteret i en sygemelding af over 
otte ugers varighed. Alle er de glade 
for deres arbejde, og der er tale om 
førstegangstilfælde.

»Det er en gruppe dygtige med-
arbejdere, der er meget optaget af 
deres job. På et tidspunkt er der sket 
noget på deres arbejdsplads, der har 
skubbet til dem, og det blev begyn-
delsen på en stressspiral,« siger Ma-
lene Friis Andersen.

negativ stressspiral
Vi har vænnet os til at tale om, at 
arbejde og identitet er tæt forbun-
det, ikke mindst for folk med lange 
uddannelser. Det bekræfter Malene 
Friis Andersens studier:

»For vidensarbejdere sker der en 
sammenfoldning af arbejde og iden-
titet, hvor arbejdet ganske rigtigt er 
afgørende for selvforståelsen og selv-
værdet. Men vi skal ikke glemme, at 
den type medarbejdere er nødt til at 
investere deres personlige kvalite-
ter,« siger hun. 

Disse ansatte er helt afhængige af 
deres koncentration, kreativitet og 

sociale evner for at kunne løse deres 
arbejdsopgaver, og det betyder, at 
selv små stresssymptomer går ud 
over deres arbejdsindsats, siger psy-
kologen:

»Det er begyndelsen på en nega-
tiv stressspiral, for medarbejderne 
er afhængige af det, vi kalder ’de 
eksekutive funktioner’ (evnen til 
at formulere, planlægge, udføre og 
kontrollere sin adfærd og korrigere 
den på en fleksibel måde i forhold 
til omgivelserne, red.). Begynder 
det at slingre, går det ud over døm-
mekraften, og så kommer nervøsi-
teten.«

Når man begynder at tvivle på sig 
selv, bliver både selvforståelsen og 
virkelighedsforståelsen ramt. Det 
eskalerer stresssymptomerne, og 
arbejdsevnen nedsættes yderligere, 
fortæller Malene Friis Andersen – 
og det er stressspiralens ulykkelige 
logik. 

»Vidensarbejdere kommer hurtigt 
ind i denne negative spiral, hvor det 
for dem både bliver livet om at løse 
arbejdsopgaverne – for her ligger 
identiteten – og ekstremt angstfyldt 
ikke at lykkes. Mange forsøger at 
speede op og investere 150 procent,« 
og så går klappen ned, siger psyko-
logen.

jeg’et krakelerer
Det er ikke farligt at gå på arbejde 
på universitetet. Alligevel oplever 
mange kompetente, dedikerede og 
ressourcefulde medarbejdere deres 
arbejde som livstruende.

»En mand, jeg interviewede, sagde 
’fordi arbejdet er min identitet, følte 
jeg, at jeg krakelerede’. Truslen om 
psykisk undergang gør, at folk bli-
ver ved og ved og overhører deres 
stresssymptomer. Og så en dag er 
man nødt til at køre ud i nødssporet, 
fordi hjertebanken, synsforstyrrelser 
og andre heftige fysiske symptomer 
gør det livsfarligt at fortsætte.«

Konsulenter taler om fight eller 
flight-strategier hos stressramte, og 
også i Malene Friis Andersens artikel 
dominerer en kampmetaforik. På 
spørgsmålet om det er et passende 
billedsprog, svarer hun:

»Det ville jeg ønske, det ikke var, 
men det er de billeder, mine inter-
viewpersoner selv bruger. De taler 
om at blive nakket, skudt efter eller 
overfaldet af kollegaer. De føler, at 
de slås på deres arbejde, som har ud-
viklet sig til en kamparena. At de vit-
terlig føler en dødsangst, siger noget 
om de fysiologiske implikationer af 
svær stress.« 

Væsentligt flere kvinder end mænd 
udvikler arbejdsrelateret stress. Også 
70 procent af Malene Friis Andersens 
interviewpersoner er kvinder. Det 
har flere årsager, tror hun:

»Der er generel overvægt af kvin-
der, der udvikler psykiske helbreds-
problemer som angst, depression 
og stress. For det første er det mere 
legitimt for kvinder at rapportere om 
psykiske problemer, og for det andet 
får kvinder mindre restitution, fordi 
de stadig har flere pligter i hjem-
met,« siger Malene Friis Andersen.

Hun tilføjer, at når mænd går ned 
med stress, har mange trukket den 
længere end kvinderne, og deres 
tilfælde er derfor ofte endnu alvor-
ligere. 

Ledere vil gerne hjælpe
Malene Friis Andersen mener, at der 
er gået inflation i brugen af stress-
ordet, og at vi mangler en god, fælles 
definition af begrebet, der er viden-
skabeligt og medicinsk underbygget.

Føler man sig stresset, anbefaler 
hun, at man udfolder begrebet sam-
men med folk, man har en god rela-
tion til:

»Hvad oplever jeg fysisk og men-
talt? Hvordan ser mit liv og min 
situation ud? Måske er problemet for 
mange eller for uklare arbejdsopga-
ver. Nogle gange er en forventnings-
afstemning med lederen nok, andre 
gange vil det gavne at tale med en 
læge, en psykolog eller en klog nabo. 
Man har behov for at kunne se sine 
handlemuligheder for sig,« siger hun 
og understreger, at der ikke findes 
en redningspakke, der virker for alle.

KU er præcis sådan en vidensinsti-
tution, der fordrer stor investering 
af sine ansatte. Hvad bør ledere være 
opmærksomme på?

»Der ligger en stor opgave i at for-
stå kompleksiteten i stress. Ofte bli-
ver ledere spist af med en lidt forenk-
let definition af stress. De har brug 
for større psykologisk indsigt i de me-
kanismer, der betyder, at de ikke kan 
forvente, at medarbejderne selv siger 
fra,« siger Malene Friis Andersen. 

Hvis en medarbejder først er ind-
fanget af den negative stressspiral, 
kommer den psykiske overlevelse til 
at handle om opretholdelse og per-
formance for simpelthen ikke at kra-
kelere identitetsmæssigt, tilføjer hun 

»Jeg har undervist ledere i stress-
håndtering, og tro mig, langt de 
fleste vil faktisk meget gerne hjælpe 
deres medarbejdere.«

gbg@adm.ku.dk

MøDEr 
oM bALAnCE 
I ArbEjDSLIVET

Et tilbud til alle ledere og medarbejdere på KU.

Tirsdag den 12. november kl. 15.00-17.00 

på Panum Instituttet, lokale 29.01.32, Blegdamsvej 3. 

The meeting is held in English.

Torsdag den 14. november kl. 15.00-17.00, 

Udvalgsværelse 3, Nørregade 10.

Onsdag den 20. november kl. 15.00-17.00, 

auditorium A 1 -04.01, Grønnegårdsvej, 

Frederiksberg Campus.

Medarbejdere, der føler sig stressede, kan altid få 

gratis rådgivning hos Prescriba, tlf. 7022 1266, 

e-mail: raadgivningen@prescriba.com

PSyKISKE SyMPToMEr
Diff us utilpashed

Træthed, ulyst

Nedtrykthed, lav selvfølelse

Rastløshed, koncentrationsbesvær

Hukommelsessvigt, indlæringsvanskeligheder

fySISKE SyMPToMEr
Hovedpine, svimmelhed

Kolde hænder og fødder

Mavesmerter

Hjertebanken, forhøjet blodtryk

ADfærDSMæSSIGE 
SyMPToMEr
Ændrede spisevaner

Øget forbrug af alkohol og tobak

Vanskelighed ved at falde i søvn/sove igennem

Øget involvering i konfl ikter, social isolering 

Listen er ikke endelig

Kilde: Nye perspektiver på stress i arbejdslivet
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Nu elsker alle 
ungdomsboliger 
Med langsigtede strategier og investeringer i millionklassen har Københavns Kommune 
de seneste år i den grad sat ungdomsboliger på den politiske dagsorden. Forud for 
kommunalvalget tegner Uniavisen et portræt af et politisk paradigmeskifte, der mere 
handler om generationsforskelle end partiskel.

AnALySE 
Af Nicklas Freisleben Lund

Det kan af og til gå stærkt i politik. Det 
erfarede den sociologistuderende Magnus 
Pedersen, da han i perioden 2011-2012 var 
formand for Danske Studerendes Fællesråd 
(DSF). 

I juni 2011 endte et møde brat med at 
både han og overborgmester Frank Jensen 
(S) forlod mødet før tid. Der var ingen enig-
hed om ungdomspolitikken.

Næste gang de mødes er situationen kom-
plet forandret: Den 16. september 2012 er 
der nemlig dømt fadølsskål, da overborg-
mesteren er æresgæst ved en ’sejrsfest’ på 
Studenterhuset. Studenterbevægelsen fej-
rer det, de kalder ’en historisk sejr’. Borger-
repræsentationen har besluttet at ophæve 
det midlertidige stop for tilskud til alment 
byggeri, der blev indført i 1995, samt har 

afsat midler til at støtte opførslen af 145 
ungdomsboliger. 

Mod en ungdomsboligbevægelse
Den tidligere DSF-formands anekdote er 
illustrativ for det skifte som ungdomsboligs-
pørgsmålet har gennemgået i københavnsk 
politik de seneste år. Fra at være et perifert 
emne har ungdomsboligerne nu fået en 
plads i politikernes bevidsthed og på Bor-
gerrepræsentationens dagsorden.

I 2011 udarbejdede Københavns Kom-
mune en egentlig ungdomsboligstrategi, der 
blandt andet formulerede en målsætning 
om, at der frem mod 2025 skal ’skabes’ 
3.000 ungdomsboliger i hovedstaden.  Den 
første milepæl var den nævnte aftale om Kø-
benhavns 2013-budget, ligesom partierne 
bag budgettet - Socialdemokraterne, SF, En-
hedslisten, De Radikale og Liberal Alliance 
– i april 2013 enedes om at støtte etablerin-

gen af yderligere 225 ungdomsboliger.
Endelig manifesterede tendensen sig 

med vedtagelsen af budgettet for 2014. Her 
vedtog et nyt flertal at bruge 200 millioner 
kroner på 640 nye almene familieboliger og 
605 ungdomsboliger.

Men hvordan gik det til, at ungdomsbo-
liger er blevet en politisk prioritet i Køben-
havn? Svaret, lyder det fra en række kilder, 
er den menage a trois, som udgøres af en 
historisk ung Borgerrepræsentation (BR), 
en professionaliseret studenterbevægelse og 
en stadigt mere iøjnefaldende studiebolig-
mangel. Tre elementer, der tilsammen har 
skabt en egentlig ungdomsboligbevægelse i 
København.

En ny bolig per ni nye københavnere
Med Københavns Kommunes egne tal kan 
man konstatere, at den ofte fremførte på-
stand om manglen på ungdomsboliger på 

ingen måde er grebet ud af den blå luft.
I dag er hver fjerde københavner mellem 

18 og 29. Og af de cirka 100.000 men-
nesker, som det estimeres vil flytte til ho-
vedstaden i løbet af de næste ti år, vil hver 
tredje tilhøre aldersgruppen 18-29 år. Så 
samtidig med at København vokser, bliver 
byen yngre. 

Alligevel er der de sidste fem år kun byg-
get én ny bolig per ni nye københavnere. 
Dette pres skal investeringerne nu forsøge 
at afhjælpe. Men trods de objektive behov er 
tiltagene ikke kommet af sig selv; de er pro-
duktet af længerevarende politisk proces.

Kaffe og horisontale skillelinjer
Da Københavns Kommune ungdomsbo-
ligstrategi i 2011 skulle introduceres, var 
det tre unge BR-medlemmer Anna Mee 
Allerslev (R), Jonas Bjørn Jensen (S) og 
Sisse Marie Welling (SF), der stod bag 
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præsentationen. De har det til fælles, at de 
var studerende i 20’erne, da de fik deres 
rådhusdebut i 2009 efter et kommunalvalg, 
der afstedkom den yngste Borgerrepræsen-
tation nogensinde.

»Ved kommunalvalget i 2009 kom der en 
ny generation af politikere, der havde en 
fælles oplevelse af, at manglen på studiebo-
liger var et centralt problem i København,« 
siger den radikale beskæftigelses- og inte-
grationsborgmester Anna Mee Allerslev.

Derfor er ungdomsboliger en dagsorden, 
der overskrider partiskel. De politiske skil-
lelinjer er snarere gået mellem rådhusets 
forskellige generationer, mener den 27årige 
SF’er Sisse Marie Welling, der læser historie 
på Københavns Universitet. 

»Det er ikke sådan, at vi har oplevet en 
decideret modstand: Men tidligere når man 
talte om studieboligmangel med kommu-
nens embedsmænd eller ældre politikere, 
løb man tit ind i fordommen om, at man ’jo 
bare kunne flytte til Tingbjerg’. Men fra os 
selv og vores jævnaldrende ved vi, at sådan 
er situationen ganske enkelt ikke længere.«

Den type oplevelser kan socialdemokra-
ten Jonas Bjørn Jensen nikke genkendende 
til. Derfor mener han også at en stor del af 
forklaringen bag skiftet i ungdomsboligpo-
litikken bør lokaliseres i den ’ungdomsklub’, 
som han, Anna Mee Allerslev og Sisse Marie 
Welling grundlagde efter 2009-valget.

»Forbilledet var Folketingets kaffeklub-
ber. Vi inviterede alle BR-medlemmer under 
30 til at deltage, og der kom hurtigt en 
kerne af 8-9 politikere på kryds og tværs af 
flertalspartierne (S, R, SF, Ø, red.),« siger 
Jonas Bjørn Jensen. 

»Vi var klar over, at hvis vi ville sætte en 
dagsorden med vores ungdomssager, så 
krævede det, at vi arbejdede tæt sammen, 
sådan at vi talte med en vis politisk tyngde. 
Og da vi begyndte at gøre det, oplevede vi, 
at der hurtigt blev lyttet til os.«

Moderate aktivister?
De medlemmer af ungdomsklubben, som 
Uniavisen har talt med, fremhæver dog at 
ungdomsboligpolitikkens tyngde også skyl-
des de studenterpolitiske organisationers 
indsats. Særligt fremhæver de DSF’s vigtige 
rolle, som ifølge Jonas Bjørn Jensen for 
alvor satte sig igennem under de to KU’ere 
Mikkel Zeuthen (2010-2011) og Magnus 
Pedersens (2011-2012) formandskab.

Årsagen, mener Jonas Bjørn Jensen, er at 
DSF i denne periode skruede ned for aktivis-
men til fordel for en mere moderat indstil-
ling, der søgte politisk indflydelse gennem 
et mere traditionelt samarbejde med Bor-
gerrepræsentationens unge politikere.

Sisse Marie Welling er enig: 
»Lidt groft formuleret kan man sige, at 

DSF er gået fra at ’irritere’ politikerne til at 
blive inviteret med til møder og høringer,« 
siger hun.

Magnus Pedersen mener dog, at BR-med-
lemmerne misforstår de aktivistiske tiltag:

»Jeg kan godt forstå, hvis de har oplevet 
os som mere imødekommende vi er jo hel-
digvis begyndt at mødes. Men jeg oplevde at 
politikerne først begyndte at mødes med os 
efter en mangeårig strategisk kampagneind-
sats. DSF og Studenterrådet blev simpelthen 
stærkere i medierne og fik flere studerende 
med siden 2009. I dag er der langt flere akti-
oner og happenings end da jeg var formand. 
Forskellen er bare, at studenterbevægelsen 
nu også holder møde med byrødderne.« 

en vej til 
de unge 
stemmer
Unge gider ikke 
kommunalvalget. 
Derfor kan enkeltsager 
som ungdomsboliger 
være politikernes vej 
til en guldgrube af 
potentielle vælgere.

PoLITIK
Af Nicklas Freisleben Lund

»Ja, Det Radikale Venstre har kæmpet for bedre 
boliger til ungdommen siden 1870 …«

Københavns radikale beskæftigelses- og inte-
grationsminister Anne Mee Allerslev følte behov 
for at lægge ud med en ironisk bemærkning, da 
hun for nyligt gik på talerstolen ved et møde i 
Borgerrepræsentationen. Som en af de sidste 
i talerækken, havde hun nemlig kunnet høre, 
hvordan »parti efter parti« havde gjort et stort 
nummer ud af at understrege, at netop de i sær-
lig grad arbejdede for at sikre flere ungdomsbo-
liger.

Kampen om ejerskabet over et politisk emne 
bliver hurtigt (ufrivilligt) komisk – ikke mindst 
i et valgår. Alligevel er det forståeligt, hvorfor 
Københavns politikere gerne vil profilere sig på 
ungdomsboligområdet forud for kommunalval-
get den 19. november.

’Slik for politikerne’
Hele 25 procent af Københavns indbyggere er 
nemlig mellem 18 og 29 år. Dermed tilhører 
en meget stor del af hovedstadens vælgerskare  
den aldersgruppe, som er direkte berørt og 
dermed har størst interesse i ungdomsbolig-
spørgsmålet. 

Der er således mange potentielle stemmer at 
hente her. Ikke mindst fordi de unge vælgere 
er notorisk vanskelige at lokke til kommunal-
valgurnerne. En undersøgelse som YouGov har 
gennemført for Kommunernes Landsforenings 
magasin Momentum viser, at kun 35 procent 
af de unge mellem 17 og 24 ’helt sikkert’ vil 
stemme ved valget.

De unge vælgere er derfor »slik for politi-
kerne,« siger Kasper Møller Hansen, professor 
i Statskundskab ved KU, til Momentum. For de 
unges manglende lokalpolitiske loyalitet gør 
dem lettere at aktivere gennem enkeltsager som 
eksempelvis ungdomsboligproblematikken.

»De [unge vælgere, red.] er nemme at få i tale 
og mulige at påvirke, da de ikke har vanen og 
tilhørsforholdet til kun ét parti. Det er meget 
nemmere at vinde en stemme fra sofaen end fra 
de andre partier,« siger Kasper Møller Hansen 
til Momentum.

Semi-enig overborgmester 
Men hvordan forholder de garvede poli-
tikere sig egentlig til disse forklaringer på 
ungdomsboligpolitikkens revival?

Københavns overborgmester Frank Jen-
sen er umiddelbart enig i, at Borgerrepræ-
sentationens yngste har spillet en vital rolle:

»Jeg er helt enig i, at der er en dygtig 
gruppe af de yngre BR-medlemmer, som 
har arbejdet benhårdt på at få mere fokus 
på området. En af dem er jo min egen ordfø-
rer,« siger han.

Frank Jensen genkender dog ikke billedet 
af, at ungdomsboliger har været negligeret 
tidligere:

»Som politiker synes jeg ikke, det er en 
dagsorden, der på noget tidspunkt har væ-
ret glemt. Men jeg er da glad for, at det i 
højere grad er lykkedes at skabe en dialog 
mellem de studerendes organisationer og 
politikerne i Borgerrepræsentationen.«

Derfor mener han heller ikke, at man skal 
være bekymret for, at ungdomsboligerne vil 
glide i baggrunden, hvis kommunalvalget 
den 19. november ender med at betyde en 
Borgerrepræsentation med færre unge:

»Ungdomsboliger har hele tiden været 
en vigtig del af den politiske dagsorden i 
København. København vokser med 10.000 
nye borgere hvert år. En del af dem er stu-
derende, og det skal der selvfølgelig tages 
højde for, når vi gør byen klar til de mange 
nye borgere. Derfor arbejder vi på at sikre, 
at der er boliger til alle.«

Uenig ungdomsklub: Stem ungt
Den udlægning deler de unge byrødder 
ikke. Mest direkte i sin kritik er Venstres 
Caroline Stage. Selv om hun og repræ-
sentanterne fra Borgerrepræsentationens 
centrumvenstrefløj ikke altid er enige om 
de politiske tiltag, der skal sikre vejen til 
flere ungdomsboliger, understreger hun sin 
begejstring for, at repræsentanter fra hele 
byrådssalen nu arbejder for sagen.

»Når man ikke har støttet byggeriet af 
ungdomsboliger siden 1995, så kan det 
ikke overraske, at København i dag mangler 
boliger. Men det har de forskellige socialde-
mokratiske overborgmestre forsømt at gribe 
ind over for,« siger Caroline Stage.

Lignende forbehold finder man – trods alt 
– også hos flertalpartiernes ’repræsentanter’ 
i ungdomsklubben. For eksempel fortæller 
Jonas Bjørn Jensen, at når man de seneste 
måneder har kunnet iagttage stor politisk 
aktivitet på ungdomsboligområdet – mest 
signifikant vedtagelsen af midlertidige ung-
domsboliger i Sølund-plejehjemmet – så er 
det ikke kun fordi kommunalvalget står for 
døren, og politikerne skal profilere sig. Det 
skyldes også, at mange af de yngre kandi-
dater, der ikke er 100 procent sikre på gen-
valg, arbejder hårdt på at få sat projekterne 
i værk før skæbnedagen den 19. november.

Socialdemokraten er således også enig i 
den logik, som SF’eren Sisse Marie Wellings 
udtrykker, da vi spørger hende, hvad der 
skal til, hvis det nuværende ungdomsbolig-
momentum skal forsætte efter valget.
 »Det kræver at byens borgere vælger unge 
politikere. Hvis man vil sikre, at ungdoms-
boliger fortsat er en prioritet, så skal unge 
og studerende pege på kandidater på deres 
egen alder.«

nicklas.lund@adm.ku.dk

”I dag er 
hver fjerde 
københav-
ner mellem 
18 og 29. 
Og af de cir-
ka 100.000 
mennesker, 
som det 
estimeres vil 
flytte til 
hovedstaden 
i løbet af de 
næste ti år, 
vil hver 
tredje tilhøre 
aldersgrup-
pen 18-29 år. 
Så samti-
dig med at 
København 
vokser,bliver 
byen yngre.” 

TIETGENKOLLEGIET – Et af 

de smukkere eksempler på 

byggerier fra de seneste år, 

der giver københavnske unge 

tag over hovedet.
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Den kristne idé om at trække sig 
tilbage fra verden for at komme 
nærmere Gud blev en kulturel 
drivkraft i 1600-tallet. Professor mso 
i teologi Mette Birkedal Bruun og 
hendes team undersøger, hvordan det 
kom til udtryk – i ord, musik, billeder 
og arkitektur.

TEoLoGI

Af Christoffer Zieler

En kompliceret livsindstilling, kalder Mette Birkedal Bruun 
det ønske om at trække sig tilbage fra verden, som greb 
mange mennesker i kølvandet på Trediveårskrigens kata-
strofer.

»Tanken er, at hvis man trækker sig tilbage fra verden, 
kommer man nærmere Gud,« siger Mette Birkedal Bruun. 

»Men de folk, der trækker sig tilbage fra verden, kommu-
nikerer samtidig med verden, og her bliver det interessant. 
Mange vil gerne fortælle andre, at de også skulle tage og 
trække sig væk fra verden.«

Hun smiler. »En af tidens franske forfattere skriver faktisk 
jeg ville ønske, jeg kunne få hele verden her med ud i ørkenen. 
Det er jo en syret tanke, ikke?«

To tusind tilhørere
Jep, det er ikke let at give slip på verden, og selv om de for-
søger at lægge afstand til jordelivets fristelser og fortabelse, 
er 1600-tallets intellektuelle også bevidste om deres kristne 
pligt til at gøre noget godt for næsten. Så de engagerer sig i 
den verden, de egentlig havde vendt ryggen. 

En fransk munk eksemplificerer det ifølge Mette Birkedal 
Bruun: 

»Ingen kontakt, radikal afsondring i kloster, siger han. Men 
samtidig skriver han mere end to tusind breve til mænd og 
kvinder udenfor. Selvfølgelig var der folk i hans samtid, der 
anså ham for at være en hykler, men et eller andet sted har 
det hængt sammen i hans hoved: min radikale afsondring – det 
er noget, jeg lige skal snakke med to tusind mennesker om, ha.«

Hvad er egentlig problemet med verden, siden den skal for-
lades?

»Grundtanken er jo, at mennesket er smidt ud af Paradis. 
Vi burde have været i Paradis, men vi er blevet smidt ud, 
så vores verden er et eksil. Det spændende er jo, at denne 
tanke om verden som ’en fremmedhed’ findes mange steder. 
Der går en linje, som ikke er helt lige, fra de her mennesker 
i 1600-tallet til Sartre. Fremmedgjorthed i verden er et stort 
filosofisk og teologisk topos.

For teologen på øverste etage for enden af gangen i den 
svært tilgængelige bygning med den smukke udsigt over by-
ens tage og spir, er det vel heller ikke utænkeligt, at afson-
drethed kan vække genklang, funderer Uniavisen. Især ikke 
når EU har givet Mette Birkedal Bruun og hendes kolleger 
godt ni millioner kroner til at arbejde med afsondrethed i 
fire år; i sikkerhed for universitetets undervisningsopgaver 
og den slags jordbundne krav.

Hun nikker. »Egentlig har jeg ikke så mange forpligtelser 
ud over studienævnsarbejdet og hvad der er af den slags fra 
dag til dag. Men nu har jeg så alligevel sammen med en af 
vores ph.d.-studerende kastet mig ud i at holde et kursus, 
fordi jeg så gerne vil formidle vores afsondringsprojekt til de 
studerende.«

Afsondrethed i visuel form
Kombinationen af afsondrethed og pligten til at engagere 
sig i verden skaber spændinger. 

»Afsondretheden bliver en kulturel drivkraft, fordi man 
får brug for at understøtte den på alle mulige måder. Man 
får tekster, prædikener og digte, der taler om tilbagetræk-
ning, og man får billeder, arkitektur; alt det, der udstikker 
rammerne for tilbagetrækningen fra verden,« siger Mette 
Birkedal Bruun.

EU-PEnGE TIL TEoLoGErnE

Det Europæiske Forskningsråd støttede i 2012 projektet 

Solitudes – Withdrawal and Engagement med godt ni 

millioner kroner i form af et fi reårigt såkaldt Consolidator’s 

Grant.

Det sker ikke ofte, at KU’s teologiske forskning indhenter 

bevillinger i den størrelsesorden.

Kun otte procent af ansøgerne til Forskningsrådet får penge 

efter en omfattende ansøgningsproces, der inkluderer en 

mundtlig præsentation i Bruxelles. 

Københavns Universitets EU-kontor hjælper forskere med 

at strukturere deres ansøgninger og tilbyder sågar træning 

i den mundtlige fremlæggelse af projekterne. I 2012 fi k fem 

KU-projekter støtte fra Det Europæiske Forskningsråd, i alt 

over 50 millioner kroner.

HoLDET bAG 
’SoLITUDES’-ProjEKTET

Mette Birkedal Bruun, professor mso (billedet)

Sven Rune Havsteen, lektor

Eelco Nagelsmit, postdoc

Kristian Mejrup, ph.d.-studerende

Lars Nørgaard, ph.d.-studerende

Hele verden 
burde være 
ensom i ørkenen 
sammen med mig

Hun finder papirer frem. »Her er et billede fra Halle i Tysk-
land, som indgår i projektet. Det kan tale om tilbagetræk-
ning på en anden måde, end en tekst kan.«

Af billedet kan man se, at 1600-tallets isolerede miniby 
rummer børnehjem, skoler og biblioteker. Komplekset luk-
ker sig af mod omverdenen i sin arkitektur. 

»Her er et andet eksempel,« siger Mette Birkedal Bruun. 
»Lyset er verden, og møllene bliver draget mod lyset; hvis de 
kommer for tæt på, dør de. Sådan skal man også tænke om 
verden, når man er i 1600-tallets Halle: Er man for tæt på 
verdens dragende lys, dør man.« 

Sådan har de tilbagetrukne brug for at kommunikere med 
verden.

»Det her er Saint-Cyr, den fornemme pigeskole, der bliver 
oprettet af Ludvig d. 14.’s anden kone Madame de Mainte-
non i 1686. På det her billede af Solkongen kan man se, at 
han holder en plantegning – det er tegninger af Saint-Cyr.« 

Hun peger videre. »Og billedet bag Madame de Mainte-
non er også Saint-Cyr. Så her har vi altså tilbagetrækning og 
engagement på samme tid. De sidder i Versailles, verdens 
centrum for engagement, og så har de tilbagetrækningen 
med sig alligevel. Er det ikke fantastisk?« 

formidling som totaloplevelse
Forskningen i tilbagetrækning handler ikke kun om at få 
en dybere indsigt i en tid og dens religiøse dynamikker, det 

handler også om at blive bedre til at arbejde sammen som 
videnskabsfolk i 2013. 

»Vi har en kunst- og arkitekturhistoriker og en musikhi-
storiker på holdet,« siger Mette Birkedal Bruun. 

»Oftest består tværfaglighed inden for humaniora i, at én 
skriver en artikel om sit ekspertområde, og en anden skriver 
om sit. Resultatet er kun tværfagligt, fordi man sætter tek-
sterne op ved siden af hinanden. Det spændende for os er at 
analysere, hvordan arkitektur, tekster, musik, malerkunst 
spiller sammen.« 

»Kom med,« siger hun og går ind i et nærliggende konfe-
rencerum. »Vi kæmper meget med formen. Tanken er, at vi 
skal lave en bog sammen, men prøv nu at se.«

På en tavle er en figur tegnet op. Det ligner en kassedrage, 
foreslår Uniavisen.

»Ja, gør det ikke det? Det er en form for ’teater’, hvor 
man sætter forskellige sætstykker ind, ligesom i billedet af 
Solkongen og Saint-Cyr. Vi har brug for noget tredimensio-
nelt.« Hun peger. »Så står der et lille menneske her.« 

»På en måde er det bare for sjov – en figur, vi kan tænke 
med,« siger Mette Birkedal Bruun. »Vi ender nok med at 
skrive en bog sammen, men der skal forhåbentlig ligge en cd 
med musik i den.«

chz@adm.ku.dk
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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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KUmmeNtar

Danmarks største 
universitet skal  
være endnu større

Af formand Mie Sofie Andersen  

og næstformand Laura Kofod,  

Studenterrådet ved Københavns  

Universitet

I MAJ BLEV LYKKE FRIIS ansat som prorek-
tor for uddannelse på KU, fordi netop ud-
dannelser nu skal være i centrum på vores 
universitet. I den forbindelse inviterede vi 
hende på rundtur for at vise, hvordan vores 
hverdag som studerende egentlig ser ud. 
Den invitation takkede hun heldigvis ja til, 
og de sidste uger har studerende fra alle 
fakulteter budt Lykke Friis indenfor og vist 
hende vores universitet fra dets skønneste 
og grimmeste sider. Med næsten 40.000 
studerende spredt på seks fakulteter og 
endnu flere campusområder kom det ikke 
som nogen overraskelse, at kulturen er me-
get mangfoldig i KU-land.

På Købmagergade møder de teologistude-
rende både deres undervisere i gården og på 
gangene, hvor opgaver og nye ideer lige kan 
drøftes i en uformel snak. Der burde være 
banalt på en forskningsbaseret uddannelse, 
men de fleste andre steder var det alligevel 
langt fra den virkelighed, som vi kunne 
præsentere Lykke Friis for. På CSS inviterer 
de statskundskabsstuderende af samme 
grund deres professorer på frokost en gang 
imellem for at få indblik i deres forskning og 
mulighed for at diskutere den i nogle afslap-
pede rammer.

stitut- eller akademisk råd imod sig. Der er 
med andre ord en kraftig tilskyndelse til at 
tage dialogen, og hvorfor skulle man i øvrigt 
ikke lytte, hvis forslagene er gode? Dernæst: 
Kan det overhovedet nytte at stemme? Det 
er rigtigt, at det i princippet kun er stemmen 
på vippen, der afgør valget. Men mange af 
de lokale valg kan være ret tætte. Og des-
uden tager det populært sagt kortere tid at 
stemme end at handle i Fakta, altså under 
fem minutter, hvis man har orienteret sig 
lidt i debatten forinden. Og sidst men ikke 
mindst: En høj stemmeprocent giver de ind-
valgte større vægt og legitimitet.

Arbejdet i nævn og råd er essentielt for at 
få dagligdagen på KU til at hænge sammen. 
Meritsager, studieordninger, institutstra-
tegier og tildeling af akademiske grader 
ordner ikke sig selv. Derfor en særlig tak på 
KU’s vegne til jer, der i valgperioden har på-
taget sig opgaverne, og til jer der nu stiller 
op for at tage en tørn i den næste valgperio-
de. I er med til at bryde rammerne og skabe 
et endnu bedre KU.

Læs mere om valget på KUnet: intranet.
ku.dk/valg og i Universitetsavisen.

stUDeNterKommeNtar 

Spræng rammerne:  
Stem til universitetsvalget 
og deltag i debatten

Af rektor Ralf Hemmingsen

DER ER SNART VALG. Og for KU stude-
rende og for en del ansatte giver november 
anledning til ’skrivekrampe’ i ordets bedste 
betydning. For kort efter kommunalvalget 
er der universitetsvalg 25.-29. november 
med valg til studienævn, ph.d.-udvalg, insti-
tutråd, akademisk råd og bestyrelse.

Det er ikke noget kedeligt tidspunkt at 
ofre lidt tid på universitetsvalg og arbejdet i 
de mange valgte organer. For universitetets 
kerneopgaver er i fokus både hos os selv 
og i omverden, og der er ret meget på spil: 
Hvordan skruer vi vores uddannelser sam-
men så de rammer et mere varieret behov? 
Hvordan hæver vi kvaliteten samtidig med 
at vi bliver flere? Samtidig står KU over for 
en akkreditering som samlet institution, vi 
skal tage mod mange nye internationale 
studerende og medarbejdere og sidst men 
ikke mindst, skal vi sikre at alle får mest 
muligt ud af deres talenter ved nemmere at 
kunne trække på den store faglige brede, 
som vores seks fakulteter samlet repræsen-
terer. 

BRUG DERFOR VALGET. Ikke bare til at 
stemme, men også til i de næste par uger 

til at være med til at debattere nogle af de 
emner, som er aktuelle: Hvad er et godt 
studiemiljø, hvordan løser KU den bundne 
opgave i at få den gennemsnitlige studietid 
længere ned eller måske helt andre emner 
som ligger dig på sinde. Rejs debatten i kan-
tinen, i fredagscafeen (og mon ikke nogle 
af kandidaterne kommer forbi dér), skriv et 
indlæg til Universitetsavisen eller kommen-
tér på de studenterpolitiske organisationers 
Facebook-sider.

På de plakater vi har sat op for at rekla-
mere for universitetsvalget, har vi valgt at 
bruge sloganet Break the Barrier - spræng 
rammerne. Det er ikke en opfordring til re-
volution, men derimod en stilfærdig henvis-
ning til, at det er muligt at rykke noget, hvis 
man vil være med: at sætte sit fingeraftryk i 
et råd eller et nævn på vegne af medstude-
rende eller kolleger og via valget at give en 
retning via den elektroniske stemmeseddel.

ER DET BARE ET SLOGAN? Nej. Selv om 
flere af organerne ’kun’ er rådgivende, er 
det nok en næsten utænkelig undtagelse, at 
en institutleder eller en dekan synes det er 
morsomt over længere stræk at have et in-

”En særlig tak på 
KU’s vegne til jer, 
der i valgperioden 
har påtaget sig 
opgaverne, og til 
jer der nu stiller 
op for at tage en 
tørn”

”Et godt og 
levende studiemiljø 
er det bedste værn 
mod frafald, stress 
og ensomhed. ”

PÅ JURA I INDRE BY sidder underviserne 
låst væk i deres egen bygning, hvor stude-
rende ikke har adgang, og på Panum er der 
både fitnesscenter og loungestemning i den 
mytiske Faculty Club, som kun de ansatte 
har adgang til, og som findes et sted langt 
oppe over de studerendes kældergange.

På KUA har nogle etnologistuderende 
taget sagen i egen hånd og forsøgt at skabe 
et inspirerende og engagerende fællesskab, 
hvor studerende og undervisere kan mødes 
og dyrke deres faglighed over alt fra specia-
lekonfetti til forskeraftner. I det hele taget 
var engagement og visioner ikke svært at få 
øje på blandt humanisterne på KUA, for de 
har masser af mod på at udvikle det sociale 
og faglige liv, selv om ledelsens mange reg-
ler og begrænsninger mildest talt er tunge at 
danse med. 

I DIKU’s summende og studenterdrevne 
kantine flød datalogernes sociale liv og ek-
samenslæsning ud i et, og hvis der ikke var 
mere mad, så havde den nærmeste Netto 
heldigvis udvidede åbningstider.

DESVÆRRE VRIMLEDE DET også med skil-
dringer af stopfyldte auditorier med studeren-
de i vindueskarme og på gulvet; og historier 

eksaminer sene fredagsaftner i vintermørket 
stak også deres grimme fjæs frem, fordi eksa-
menslokalerne på Peter Bangs Vej efterhån-
den er booket til bristepunktet. Langt de fleste 
steder står de studerende i kø om morgenen 
foran læsesale og biblioteker i forsøg på at 
sikre sig en læseplads op til eksamen. 

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
havde de studerende ingen gruppelokaler 
uden skimmelsvamp, og læsesalene fun-
gerede samtidig som kantine. På KUA er 
det håbløst for de fleste at finde et sted at 
samles, for flere tusinde studerende må 
deles om, hvad der svarer til en mellemstor 
dansk dagligstue til både samlingssted og 
opbevaring.

I STUDENTERRÅDET ER VI ikke i tvivl: Et 
godt og levende studiemiljø er det bedste 
værn mod frafald, stress og ensomhed. Der-
for var det trist læsning, da en undersøgelse 
fra DM for nyligt viste, at tæt på halvdelen 
deltager i ingen eller få sociale arrangemen-
ter på studiet, og næsten hver femte finder 
de fysiske rammer så dårlige, at de hellere 
vil tage hjem eller andre steder hen end 
blive efter undervisningen.

Igen i år havde vi et rekordstort optag på 
Københavns Universitet, og vi studerende 
er flere end nogensinde. I Studenterrådet 
vil vi ikke undvære en eneste af vores nye 
medstuderende, men de fysiske rammer er 
simpelthen nødt til at følge med. Pladspro-
blemer kan virke enormt trivielt, men hvis 
det betyder, at de studerende forsvinder fra 
campus, så snart undervisningen er slut, 
hvordan skal vi så sætte vores viden i spil, 
prøve ideer af, udfordre os selv eller inspi-
rere hinanden?



KUmmeNtar

Wonderful Copenhagen står bag dig og andre kandida-
ter, der har et ønske om at blive vært for en internatio-
nal kongres i København. Vi hjælper med budskrivning 
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 
afholder 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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...nu har du 
muligheden
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STæDIGE STUDIEr

Billede af en ukendt fotograf fra det 

sønderbombede bibliotek i Holland 

House, London, september 1940.

Undgå  
provinsialisme 
i tid
Den historiske dimension i litteraturlæsningen beskæres 
overalt i det danske undervisningssystem, også på Københavns 
Universitet. Det er en betænkelig prioritering, der slører blikket 
for vores grænser og øger selvtilstrækkeligheden.

LITTErATUrHISTorIE
Af professor, dr.phil. Johnny Kondrup,  

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

 
De sidste årtier er der blevet skåret ned på 
undervisningen i litteraturhistorie overalt i 
det danske undervisningssystem. Det blev 
på et seminar i slutningen af oktober belagt 
med tal, som mange vil finde ophidsende, 
men ingen formentlig underholdende. Lad 
os få dem overstået først:

Gymnasieeleverne fik før 2005 cirka 400 
timer i dansk; faget var domineret af lit-
teratur, og den historiske læsning var i høj-
sædet. Efter 2005 er dansk skrumpet til 260 
timer, hvoraf halvdelen skal bruges på sprog 
og medier. 

På lærerseminarierne er dansk netop i 
2013 blevet skåret ned med 45 procent, og 
beskæftigelsen med ældre litteratur vil i 
praksis højst kunne optage cirka 15 timer. 

På universiteternes danskuddannelser er 
disciplinen litteraturhistorie blevet skåret 
ned med procentdele, der varierer fra sted 
til sted: mest i Roskilde (godt 60 procent), 

mindst i Odense (cirka 15 procent). Køben-
havn placerer sig i midten med 35 procent – 
fra 195 timer litteraturhistorie på grundud-
dannelsen i 1998 til 126 timer i dag.

Liv på den fremmede klode
Nedskæringerne på universiteterne er i visse 
tilfælde sket, fordi semestrene er blevet for-
kortet, eller fordi undervisningsmodulerne 
på humaniora generelt er blevet beskåret 
(fx fra tre til to timer). Det peger på en mere 
omfattende krise: det skrumpende timetal 
på grund af mange års underfinansiering. 
Men flere steder – heriblandt København – 
er forklaringen også, at litteraturhistorie har 
afgivet timer til andre discipliner, blandt 
andet sprog (der hos os blev udvidet i 2005) 
og litterær analyse (der fik større vægt i 
2012).

Fra Aarhus skrev en kollega forud for se-
minaret:

»Analysedisciplinen sejrede, og det er 
den, de studerende har lettest ved at iden-
tificere sig med. Det er blevet vanskeligt 
at forklare de studerende, hvad historiske 
tilgange til litteraturen kan være (ud over 
lidt kontekstualisering appliceret på en ana-
lyse).«

Citatet peger på en udfordring for littera-
turhistorien: Vi står som undervisere med et 
materiale, der kan føles fremmed og derfor 
mindre vedkommende end samtidens lit-
teratur. 

Undervisningens opgave er at gøre op-
mærksom på, at der er liv på den fremmede 
klode. At åbne de værker, der er vanskelige, 
fordi de er indfældet i et sprog, en historisk 
situation eller en tænkemåde, som med 
tiden er blevet fremmed for os. Hvilke moti-
ver driver personerne, og hvad mener de fx, 
når de i romantikken taler om ånd, evighed, 
natur og inspiration?

Men problemet kan også være det om-
vendte: at den fortidige litteratur føles ind-
lysende, fordi de studerende ikke ved første 
øjekast opdager dens fremmedhed. 

Det kan lyde paradoksalt. Men når man 
lige er ankommet til universitetet i en alder 
af 18 år, kan man godt læse al litteratur, 
som om den handler om én selv – som om 
den netop beskriver ens egne problemer, 
forhåbninger, muligheder og drømme. 

Det er en form for selvspejling: Man iden-
tificerer sig med en hovedperson eller en 
jegstemme og spejler sig i vedkommendes 
skæbne, idet man generøst læser hen over 
de dele af værket, som modsætter sig iden-
tifikation. Sådan læste jeg selv i mit første 
studieår, og det var egentlig herligt!

Under en anden horisont
Her er det undervisningens opgave at bringe 
distance ind i forholdet. Ved hjælp af littera-
turhistorisk viden må der gøres opmærksom 
på, at værkerne er skrevet i en anden tid 
og under en anden horisont, måske også at 
de repræsenterer andre samfundsklassers 
bevidsthedsformer og interesser. Det er en 
beskyttelse af værkerne mod læsernes ube-
vidste overgreb, så de kan få lov at forblive, 
hvad alt historisk først og fremmest er: no-
get fremmed, noget andet. 

Men det er også en fordel for de stude-
rende, fordi det lærer dem at trække deres 
projektioner til sig. Processen peger på 
selvets grænser, og i det samme gennem-
bryder den horisonten. Den horisont, som 
de studerende har med sig hjemmefra, og 
som i de fleste tilfælde er eminent nutidig, 
bliver brudt ved mødet med det historisk 
fremmede. 

I den forbindelse får de studerende mu-
lighed for at opleve, at fortidens litteratur 
repræsenterer andre måder at tænke, føle, 
sanse og forstå på, end dem, vi umiddelbart 
benytter os af. Måder, som ikke nødvendig-
vis er overhalet, men blot anderledes. (Et 
af de forestillingsmønstre, som kendskabet 
til fortidens litteratur er egnet til at gøre op 
med, er jo troen på det lineære fremskridt). 

I bedste fald oplever de studerende, at 
disse andre måder kan bruges som ventiler 
og som alternative perspektiver i en nutid, 
der føles klaustrofobisk eller orienteringsløs.

Fortidens litterære værker repræsenterer 
altså et potentielt kritisk blik på nutidens 
måde at forstå verden på. Egentlig er det 
ikke anderledes end den måde, som kend-
skabet til andre kulturer fungerer på inden 
for nutidens grænser. 

»Fortiden er et fremmed land: de gør tin-
gene anderledes dér,« skrev den engelske 
forfatter L.P. Hartley i romanen Sendebudet 
(The Go-Between, 1953). 

I betragtning af, hvor vigtigt vi finder det, 
at unge mennesker rejser ud i verden og ser 
andet end den hjemlige provins, er det mær-
keligt, så lidt vægt vi lægger på, at de rejser 
i fortiden. Men litteraturhistoriens tilbud til 
de studerende er netop at undgå provinsia-
lisme i tid.

Dannelse er en anden mulighed
Hvis man ønsker et andet begreb for dette 
tilbud, er dannelse en mulighed. 

Den tyske filosof Hans-Georg Gadamer 
udtrykker det ved at sige, at det andet eller 
den anden erfares som »en gennembryd-
ning af min selvrådighed, hvorigennem jeg 
lærer at anerkende det virkelige.« 

I denne anerkendelse af det andet ligger 
dialogens nødvendighed, og i dialogen lig-
ger muligheden for at få udvidet sin hori-
sont.

Den store vanskelighed er, med en anden 
formulering af Gadamer, at »overvinde de 
illusioner, der hele tiden genopstår af selv-
følelsen – enten hos den enkelte eller hos 
den gruppe, det folk eller den kultur, han 
tilhører og lytter til – og at se det, som er.« 
(Lob der Theorie, 1980/1983).

Dermed har jeg også givet mit svar på 
spørgsmålet, hvorfor det er skadeligt, at lit-
teraturhistorien bliver nedprioriteret. Det er 
en prioritering, som fremmer provinsialis-
men i tid. Den øger selvtilstrækkeligheden 
og slører blikket for vores egne, nutidsbund-
ne grænser. Den lader stadig større dele af 
fortidens litteratur ligge hen som et land, ud 
over hvilket vi kan projicere vores nutidige 
måde at tænke, føle, sanse og opleve på – 
hvis vi da ikke omvendt frastødes af dens 
umiddelbare fremmedartethed. 

Men begge reaktionsmåder: både afvis-
ningen af det fremmede og den projiceren-
de selvspejling, er udtryk for selvtilstræk-
kelighed. De er udtryk for de »illusioner, 
der hele tiden genopstår af selvfølelsen«, for 
at bruge Gadamers ord – enkeltpersonens, 
gruppens, kulturens eller periodens selvfø-
lelse. 

Den historiske læsning af litteratur kan 
bidrage til at overvinde disse illusioner.

Uni-avis@adm.ku.dk

LITTErATUr- 
HISTorIEnS  
frEMTID I DET 
DAnSKE UnDEr-
VISnInGSSySTEM

Den 25. oktober blev der på Københavns 

Universitet Amager holdt et seminar under 

overskriften ’Litteraturhistoriens fremtid 

i det danske undervisningssystem’. Ni 

oplægsholdere og knap 200 fremmødte 

var trommet sammen af en initiativgruppe, 

der kalder sig ’Projekt Ny Litteraturhistorie’. 

Gruppen består af Hans Hertel og Johnny 

Kondrup, begge professorer ved Institut 

for Nordiske Studier og Sprogvidenskab 

på KU, Ivy York Möller-Christensen, som er 

professor i dansk litteratur ved universite-

tet i Flensburg, og forfatteren Oskar K. (Ole 

Dalgaard).
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KaleNDer
EU Climate Politics
JEAN MONNET LECTURE - Af John Nordbo, Head of Conser-

vation Department, WWF and Hanne Jersild, Senior Advisor 

Climate & Energy Policy, WWF 

Tid: 8/11 kl. 12.15-14.00

Sted: Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 

building 2, room 2.2.49

Arr.: pernillepalmelund@gmail.com

Consensus or coercion. Collective  
bargaining coordination and third party
PHD DEFENCE - Christian Lyhne Ibsen defends his PhD the-

sis at the Department of Sociology

Tid: 8/11 kl. 13.00-16.00

Sted: Centre for Health and Society, Øster Farimagsgade 5, 

Room 1.1.18

Arr.: Department of Sociology will host a reception after the 

defence in room 16.2.55

En dansk-fransk ægteskabsalliance  
og komplottet mod England:  
Ingeborg og filip August II’s bryllup
FROKOSTMØDE - Med Thomas Heebøll-Holm, Historie, KU

Tid: 11/11 kl. 12.00-13.00 

Sted: KUA, lok. 27.0.17

Arr.: Middelaldercentret 

Germany vs Europe: Democracy  
and the Struggle for European Integration
INTERNATIONAL LECTURE - Professor Russell A. Miller will 

lecture in CECS’ Global Constitutional Struggles series

Tid: 11/11 kl. 15.30-17.00

Sted: Studiegaarden, Studiestraede 6, 3rd floor, 02-3-44

Arr.: Please register on http://jura.ku.dk/cecs/english/calen-

dar/germany-vs-europe/registration/ no later than 7/11 

12.00

Transformativ læring og coaching
FOREDRAG - Af Knud Illeris, medejer af Simonsen & Illeris, 

pædagogisk rådgivning

Tid: 11/11 kl. 16.00-17.30

Sted: Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre 

Allé 53

Arr.: http://nexs.ku.dk/arrangementer/2013/coaching-knud-

illeris/. Tilmelding nødvendig

DnA dobbelt helixen  
og optimale helix-pakninger
FOREDRAG – Af professor Jakob Bohr, DTU Nanotech

Tid: 11/11 kl. 19.30-21.15

Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7

Arr.: SNU, www.naturvidenskab.net

Århundredets komet?
VIN OG VIDENSKAB - Foredrag ved astrofysiker Michael Lin-

den-Vørnle og filmforsker Peter Schepelern

Tid: 14/11 kl. 19.00-21.00 

Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7

Arr.: Billetter kan købes i butikkerne på Geologisk Museum og 

Zoologisk Museum eller via Politiken Plus

Med rundsave på albuerne
DEBATAFTEN - Med tre oplæg, af en studiecoach, en studen-

terpræst og en dimittend, om myter og erfaringer med studie-

livet

Tid: 14/11 kl. 20.00

Sted: Pilestræde 67, Mødesalen

Arr.: www.smikbh.dk

European Energy Politics –  
A View from the Lobby 
JEAN MONNET LECTURE - By Ulrich Bang, Director of Euro-

pean Affairs in the Danish Energy Association

Tid: 15/11 kl. 12.15-14.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, building 2, room 2.2.49

Arr.: http://www.cep.polsci.ku.dk/english/for_students/eure-

latedcourses/jeanmonnet/

rubin-symposium
SYMPOSIUM - I anledning af 100-året for Edgar Rubins be-

rømte ansigt-figur vase. Symposiet arrangeres i fællesskab 

mellem Institut for Psykologi og Selskabet for Filosofi og Psy-

kologi

Tid: 15/11 kl. 14.00-18.00

Sted: CSS, Chr. Hansen Auditoriet, bygning 34, Øster Fari-

magsgade 5

Arr.: Tilmelding på http://www.psy.ku.dk/rubin-symposium/

tilmelding/

bryce DeWitt’s criticism of niels bohr’s 
interpretation of quantum mechanics 
LECTURE - By Dr. Thiago Hartz Maia from the Niels Bohr Archive

Tid: 19/11 kl. 17.00-18.15

Sted: Aud. 10, balcony south, H.C. Ørsted Institutet, Universi-

tetsparken 5

Arr.: http://www.math.ku.dk/videnskabshistorie/

Mammutter og megafauna
VIN OG VIDENSKAB – Foredrag af lektor emeritus Kim Aaris-

Sørensen, ekspert i Danmarks fauna under og efter istiderne 

og Tom Gilbert, forsker i DNA fra knogler fra de for længst ud-

døde dyr

Tid: 19/11 kl. 19.00-21.00

Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7

Arr.: Billetter kan købes i butikkerne på Geologisk Museum og 

Zoologisk Museum eller via Politiken Plus

Det uforklarlige  
er ikke det onde, men det gode
FOREDRAG - En aften med lektor Lilian Munk Rösing. Citatet 

i overskriften stammer fra den ungarske nobelpristager i litte-

ratur Imre Kertész’s autobiografi ’Kaddish for et ufødt barn’ 

(1991)

Tid: 19/11 kl. 19.30

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

Arr.: www.smikbh.dk

Synagogen i Krystalgade
GUIDET TUR - Vi besøger synagogen i Krystalgade og får et 

indblik livet i det jødiske samfund i København. Mandlige del-

tagere bedes medbringe hovedbeklædning!

Tid: 21/11 kl. 17.00

Sted: Mødested: Synagogen, Krystalgade 12

Arr.: www.smikbh.dk. Max 30 deltagere. Tilmelding til akade-

misk medarbejder Lise Lotz nødvendig senest 14/11 

Processes of Europeanization in the EU 
JEAN MONNET LECTURE - By Morten Kallestrup, Danish En-

terprise and Construction

Tid: 22/11 kl. 12.15-14.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, building 2, room 2.2.49

Arr.: http://www.cep.polsci.ku.dk/english/for_students/eure-

latedcourses/jeanmonnet/

ordets, korsets og bønnens teologi
TILTRÆDELSESFORELÆSNING – Af professor mso Christi-

ne Svinth-Værge Põder 

Tid: 22/11 kl. 13.15

Sted: Aud. 7, Købmagergade 46, 1. sal, 1150 København K.

Arr.: http://www.teol.ku.dk/ast/arrangementer/tiltraedelses-

forelaesning-v.-professor-mso-christine-svinth-vaerge-pder/

De måske kristne
FOREDRAG – Af ph.d. Iben Krogsdal: Hvad betyder kristen-

dommen for moderne danskere, og hvordan tror vi egentlig?

Tid: 26/11 kl. 19.30

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

Arr.: www.smikbh.dk

Videnskabsgalla 2013 -  
Drik champagne med professorerne
VIN OG VIDENSKAB - Ti eksperter fra Statens Naturhistori-

ske Museum fortæller om årets mest forbløffende og spæn-

dende fund, erkendelser og hændelser

Tid: 27/11 kl. 19.00-21.45

Sted: Københavns Universitet, Festsalen, Frue Plads 4

Arr.: Billetter kan købes i butikkerne på Geologisk Museum og 

Zoologisk Museum eller via Politiken Plus

Altsaa: at staae ene - ved en Andens hjælp!
FOREDRAG – Kierkegaards pædagogiske paradoks af lektor, 

lic.theol. Joakim Garff

Tid: 28/11 kl. 17.00-18.30

Sted: Vartov, Store Sal, Farvergade

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabets medlemmer gratis entré

The EU after the Lisbon Treaty 
JEAN MONNET LECTURE - By Carsten Grønbech-Jensen, 

Chief Advisor on EU Policy in the Prime Minister’s Office

Tid: 29/11 kl. 12.15-14.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, building 2, room 2.2.49

Arr.: http://www.cep.polsci.ku.dk/english/for_students/eure-

latedcourses/jeanmonnet/

forandring gennem  
spørgsmål og fortællinger
FOREDRAG – Af Mette Trangbæk Hammer, cand.mag. i 

dansk og idræt, vicerektor på Sankt Annæ Gymnasium

Tid: 2/12 kl. 16.00-17.30

Sted: Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre 

Allé 53, 2200 København N.

Arr.: www.nexs.ku.dk/coaching. Tilmelding online

opdagelsen af Higgs-partiklen  
og jagten på mørkt stof
FOREDRAG – Ved lektor Troels C. Petersen,  

Niels Bohr Institutet

Tid: 2/12 kl. 19.30-21.15

Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7

Arr.: http://www.naturvidenskab.net

An open World: Science, Technology and  
Society in the Light of niels bohr's Thoughts
INTERNATIONAL CONFERENCE - Remember to register on 

http://bohr-conference2013.ku.dk/registration. MA and BA 

students have the opportunity of writing a motivated paper to 

jbks@cast.ku.dk and obtain a free ticket

Tid: 4-6/12

Sted: The Ceremonial Hall, University of Copenhagen

Arr.: http://bohr-conference2013.ku.dk

The University of Copenhagen is 

gathering international resear-

chers and decision-makers to par-

ticipate in a conference and deba-

te about how open access to infor-

mation can help us manage global 

problems. After helping the US develop the atomic bomb, 

Niels Bohr worked tirelessly to promote a world where know-

ledge was freely accessible. His thoughts remain highly rele-

vant in a world where internet surveillance and the increasing 

role of drones and space weapons in warfare raise questions 

about not just openness but also the opportunities and con-

sequences of technology. The conference will focus on con-

temporary problems in bioethics, economics, politics, the cli-

mate and information sciences.

brUG onLInE-KALEnDErEn

Et uddrag af kommende  

be givenheder fra uniavisen.dk/

calendar.

Diverse
LEGATEr oG fonDE

Dansk-Israelsk Studiefond
Fonden har til formål bl.a. at yde stipendier til danske 

studerende til studier ved et israelsk universitet/højere 

læreanstalt. Der kan årligt uddeles legatportioner af 

varierende størrelse til brug i studieåret 2014/2015. 

Ansøgning med bilag sendes i 5 eksemplarer til advo-

kat Carsten R. Christiansen, hvor særligt ansøgnings-

skema rekvireres mod fremsendelse af frankeret svar-

kuvert eller via fondens 

hjemmeside www.disf.dk.

Ansøgningsfrist: 31. december 2013.

Yderligere oplysninger: Carsten R. Christiansen,  

e-mail: crc@cphlex.dk, tlf. 3312 7913.
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Dåsemad
Var det dig, der bød på leverpostej i Faaborgs blå metal og makrel druknet 
i tomatsovs på festivalens fjerde dag? Eller regner du konserves for noget, 
der kun bør portrætteres i pop art eller dukke op som rekvisitter i artsy film 
om skyttegravens gru (baked beans straight from the can)? Måske er du 
ligefrem én og samme person. Det er det tid til at lave om på. Der er ingen 
grund til dåsemadsskizofreni eller anden dåserelateret angst.

MAD PÅ SU 

Af Sofie M. Hansen

Dåsemad er billig. Dåsemad holder evigt. 
Modsat det ’fantastiske’ tilbud på de fem salat-
hoveder, der når et slattent stadie, før du over-
hovedet er hjemme fra indkøbsturen, giver det 
mening at handle dåser en gros. 

Dåsemad kan skraldes, selv af folk med fine 
fornemmelser. Metalpanseret virker faktisk. For 
interesserede kan det nævnes, at ALDI i Rant-
zausgade eftersigende har en udsøgt container 
at gå på skraldejagt i.

En smart pizzafyr fra Torvehallerne reklame-
rede i Politiken for den ultimative SU-pizza: en 
pizzabund smurt med dåsedarlingen makrel i 
tomat. Mozzarella og oliven tilføjes, hvis bøl-
gerne går højt. Men dåserne bagest i skabet kan 
bruges til meget andet.

Victoriansk variant af ’Sol over Gudhjem’
Tunsalat er dåseopskrifternes evergreen. Men 
husk, at din tun har delfinblod på hænderne. El-
ler finnerne. Ærede Flipper-fans, opskriften på 
tunsalat udelades for jeres skyld. 

I stedet foreslås det glimrende alternativ kip-
pers, en koldrøget sild, der var populær på det 
britisk-victorianske morgenbord. I bedste Sol 
over Gudhjem-stil serveres kippers med ristet 
rugbrød, hakkede radiser, purløg og et halvt 
smilende æg som den bornholmske solskins-
stråle. Amen. 

Men dåsen kan også være udgangspunkt for 
et mere substantielt måltid.

Mexicansk dåsegilde
Tag for eksempel den mexicanske lasagne, der 
formår at forene hele fire forskellige produkter 
fra dåse. 

I en skål blandes majs, DING!, kidneybøn-
ner DING! og revet cheddar – den dedikerede 
dåsekok kan benytte Kraft’s Pasteurized Canned 
Cheddar Cheese, DING!. 

I en gryde svitses løg, hvidløg, chili og hak-
ket rød peberfrugt, og en dåse flåede tomater, 
DING!, tilsættes. Når sovsen har været i kog og 
er smagt til med salt og peber, lægges lasagnen i 
lag: tortillapandekager erstatter lasagneplader, 
og de lægges to og to sammen for hvert lag fyld. 
Den øverste tortilla toppes med ekstra revet ost. 

Efter en halv time i ovnen ved 180 grader er 
lasagnen klar til servering, gerne i selskab med 
guacamole, tequila og sombreros. 

Kylling på dåse – bogstaveligt talt
En klumme om dåsemad ville ikke være fuld-
endt uden en kort bemærkning om ølkylling, 
bedre kendt som ’pip på dåse’. 

Den gængse opskrift på sådan en starter nød-
vendigvis med sætningen »Man tager en dåseøl 
og drikker halvdelen …« Derfra involverer 
tilberedningen en hel kylling, en håndfuld kryd-
derurter og en ovn med højt til loftet (eller en 
kuglegrill). 
Kyllingen gnides udvendigt med en blanding 
af olivenolie, knust hvidløg, salt og peber, og 
den halvfulde øldåse stoppes med friske kryd-
derurter, for eksempel timian, rosmarin eller 
oregano. Herefter monteres dåsen i kyllingens 
indre. 

Kyllingen placeres i oprejst tilstand i en 180 
grader varm ovn (varmluft) og steges 1 – 1 1/2 
time, afhængig af fuglens størrelse.

Smukke Helene
Skulle den studerende få lyst til at flotte sig med 
en dessert, må man ty til hjemkundskabsklassi-
keren, den idiotsikre Pære belle Helene. 

Smukke Helene fås også på dåse, i hvert fald 
gør pærerne. Vaniljeis og chokoladesovs findes 
sædvanligvis i plastikindpakning længere inde i 
butikken.

Uni-avis@adm.ku.dk

1 dåse majs
1 dåse kidneybønner
175 g revet cheddar
1 dåse hakkede tomater
1 løg
1 fed hvidløg
1 rød peberfrugt
Ca. 1/2 rød chili
1 pk. tortillapandekager

mexicansk

lasagne

1 dåse pærer i lage
Vaniljeis
Chokoladesovs

smukke
helene

1 hel kylling
1 dåseøl
Olivenolie
Friske krydderurter

PiP
På dåse

1 dåse kippers
1 skive rugbrød
1-2 radiser
Purløg
1 æg

kiPPers
 med 

solskin

METALLISK

Pip på dåse, en mexicansk-itali-

ensk bastard og en genfortolkning 

af klassikeren ’Sol over Gudhjem’. 

Supermarkederne bugner af billige 

dåser, og der masser af muligheder 

gemt bag det metalliske ydre.


