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forældede eksamensformer 
Selvom alle studerende i dag bruger computer, foregår de  

fleste skriftlige eksaminer stadig ved hjælp af pen og papir   

Læs side �, � og 9

fed eller fit?
To højtprofilerede forskere er havnet i en personstrid om  

plagiering, bagvaskelse og mange millioner kroner   

Læs side �-�

forskere tørster efter tid
VIP’erne på KU har svært ved at få sammenhængende tid til  

forskning. Mange forsker kun hjemme i fritiden og i ferier   

Læs side 1�, 1� og 1�

Nu kommer 
reformstudenterne
Til september starter de første studenter efter gymnasiereformen på  

landets universiteter. Men er de overhovedet egnede, spørger bekymrede  

lektorer der frygter en katastrofal sænkning af det faglige niveau inden  

for især naturvidenskab  Læs side 10-11
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Nyheder

Kort nyt

Sander ignorer underskriftindsamling

UTILFREDSHED – 4.800 personer, heraf knapt 2.500 videnskabelige medarbejdere ved landets uni-

versiteter, har skrevet under på en protest på internettet mod universitetsloven fra 2003. Viden-

skabsminister Helge Sander (V) har ellers hidtil fastholdt at kritikken kom fra nogle enkelte util-

fredse individer, og underskriftindsamlingen imponerer heller ikke ministeren. 

På et spørgsmål i Folketinget fra SF’s forskningspolitiske ordfører, Jonas Dahl, svarer Helge Sander 

at han slet ikke møder kritik i det omfang som ganske få giver udtryk for i pressen. Heller ikke på 

sin igangværende besøgsrunde til alle universiteter og sin løbende kontakt med forskningsrådene 

og universiteternes ledelser, forskere og studerende, oplever han den store utilfredshed. 

Jonas Dahl kalder i Information svaret »forrykt«. Sune Auken, lektor på KU og en af initiativtager-

ne til underskriftindsamlingen, mener at det er et demokratisk problem at ministeren åbenbart ik-

ke har adgang til autentisk information om hvad der foregår på universiteterne.

SU-forlig afskaffer dobbeltklip

FORLIG – Det er nu slut med at afmelde uddannelsesstøtten i en periode og så få dobbelt SU på et 

andet tidspunkt. Partierne bag SU-forliget er nemlig blevet enige om at forbedringerne på SU-om-

rådet skal finansieres ved at afskaffe dobbeltklipordningen. Et bredt flertal i Folketinget vil i stedet 

bruge pengene på at hæve fribeløbet samt tillæggene til henholdsvis samboende studerende med 

børn og handicappede.

Aftalen betyder at studerende på videregående uddannelser får lov til at tjene mere uden at det 

går ud over deres SU. Fribeløbet forhøjes fra 6.370 kroner per måned til 7.870 kroner. Handicaptil-

lægget forhøjes med 750 kroner så det kommer op på 7.120 kroner om måneden. Tillægget til for-

sørgere på SU og samboende forsørgere forhøjes fra 715 til 2.000 kroner.

Både Danmarks Jurist- og Økonomforbud og Danske Universiteter frygter at regelændringerne vil 

betyde at flere bliver forsinkede i deres studier når de ikke længere kan få dobbelt SU og koncen-

trere sig om at skrive speciale i stedet for at skulle arbejde ved siden af.

forSkningSStøtte

Af Claus Baggersgaard

Basismidlerne, statens forsk-
ningsstøtte som universiteter-
ne frit kan disponere over, skal 
fra næste år fordeles i konkur-
rence. Det kan i værste fald 
komme til at koste Køben-
havns Universitet (KU) 200 
millioner kroner årligt, viser et 
notat fra Videnskabsministeri-
et. 

Årsagen er at støtten skal 
udregnes ud fra universiteter-
nes evne til at skaffe inden-
landske og udenlandske forsk-
ningsmidler, studiegennemfø-
relsen, ph.d.-produktionen, 
hvad man kalder videnspred-
ningsrelationen samt deltagel-
sen i den offentlige debat.

De seks indikatorer bliver 
vægtet forskelligt, men samlet 
bliver KU´s andel af basismid-
lerne, der er på 2,2 milliarder 
kroner i dag, i værste fald 200 
millioner kroner mindre.  Det 
fremgår også at forskningskro-
nerne primært vil gå til Syd-
dansk Universitet og Aalborg 
Universitet i stedet. 
 Danmarks Forskningspoliti-
ske Råd anbefaler dog at man 
starter med at fordele ti pro-
cent af midlerne ved hjælp af 

den nye model, og øger til 50 
procent hvis erfaringerne er 
gode, men det er i sidste ende 
op til politikerne at afgøre 
hvor stor en del af midlerne 
der skal fordeles ud fra resul-
tatmodellen.

intern uenighed
Jens Oddershede, talsmand 
for Danske Universiteter og 
rektor for Syddansk Universi-
tet, kalder notatet fra Viden-
skabsministeriet et partsind-
læg og advarer om at udlede 
for meget om vindere og tabe-
re ud fra embedsmændenes 
regnestykke.
 »Du kan komme frem til et 
helt andet resultat med en an-
den vægtning af indikatorer-
ne. Der er derfor også uenig-
hed blandt universiteterne om 
hvilke indikatorer der skal tæl-
le mest. Er det for eksempel 
relevant eller ej at få de stude-
rende hurtigt igennem, og kan 
man virkelig argumentere for 
at indføre en model der slet ik-
ke tager hensyn til kvaliteten 
af forskningen?« siger han.
 Ifølge Jens Oddershede er 
det derfor ikke lykkes de dan-
ske universiteter at formulere 
en fælles holdning til resultat-
modellen. De kan faktisk kun 
enes om at de vil have indfø-

relsen af den nye model udsat 
til 2010 hvor forskningspubli-
cering blandt andet også kom-
mer til at tælle med som indi-
kator. Samtlige rektorer var 
som konsekvens af uenighe-
den indkaldt til møde med Vi-
denskabsminister Helge San-
der (V) den 9. juni hvor de 
hver især kunne fremlægge 
deres holdning. 
 Frans Clemmensen, udvik-
lingschef i Universitets- og 
Bygningsstyrelsen, oplyser at 
notatet udelukkende er ment 
som et første udkast til brug 
for de kommende politiske 
diskussioner.   

Uheldig ensretning
Ac-fællestillidsrepræsentant 
på KU, Leif Søndergaard, er 
utilfreds med at universiteter-
ne som konsekvens af resultat-
modellen kommer til at kon-
kurrere om basismidlerne. 

Han mener at det vil føre til 
en ensretning af forskningen 
hvis der ikke længere er til-
strækkelige basismidler til den 
frie forskning.
 »Forskerne vil indrette sig 
efter at de hele tiden skal ud 
og skaffe penge. Forsknings-
gennembrud er altid sket i 
konflikt med de eksisterende 
ideer, og der er altså en ret be-

KU taber på ny fordeling 
af basismidler

grænset flok der sidder og eva-
luerer projekterne i forsk-
ningsrådene. Det betyder at 
der ikke bliver plads til uorto-
dokse ideer, og så det er slut 
med danske Nobelprismodta-
gere i fremtiden,« siger han.

fart frem for kvalitet
Også de studerende er imod. 
Pia Mejdahl Daugbjerg, for-
mand for Studenterrådet på 
KU, finder det problematisk at 
regeringen vil belønne univer-
siteter der satser på at få de 
studerende hurtigt igennem 
studierne mens kvaliteten af 
uddannelserne slet ikke tæller 
med.
 »Vi frygter for konsekven-
serne fordi det kan starte en 
ond cirkel hvor færre basis-
midler fører til dårligere ud-
dannelser der gør at flere bli-
ver forsinket der igen fører til 
færre penge,« siger hun.
 Ifølge Pia Mejdahl Daug-
bjerg forsøger de studerende i 
første omgang i samarbejde 

med studieadministrationen at 
finde ud af om der er admini-
strative barrierer der forhin-
drer de studerende i at blive 
færdige med studierne på nor-
meret tid. Studenterrådets 
målsætning er at sikre at ingen 
bliver smidt ud fordi de er for-
sinkede med studierne.

clba@adm.ku.dk

Københavns Universitet kan i værste fald miste 200 millioner kroner 

årligt som følge af den nye resultatmodel, viser notat 

Center mod uvelkomne arter

INVASION – Den biologiske mangfoldighed i Dan-

mark skal sikres. Det kræver en indsats mod udefra-

kommende trusler som for eksempel den frygtede 

og berygtede dræbersnegl og Harlekin-mariehøne. 

Nu har en række forskere på Københavns Universi-

tet taget initiativ til at oprette et landsdækkende 

tværvidenskabeligt Center under navnet Center for 

Invasive Arter. Betegnelsen ’invasive arter’ dækker 

over dyr og planter som ved menneskets hjælp er 

bragt uden for deres naturlige udbredelsesområde, og som i det nye område udgør en alvorlig 

trussel mod hjemmehørende arter. Det nye center på KU skal skabe rammer for fælles inspirati-

on og samarbejde mellem forskere med forskellige tilgange til problemet og derigennem koor-

dinere indsatsen over for invasive arter. Myndighederne er desuden også inviteret til at deltage 

da de spiller en vigtig rolle i kampen mod for eksempel dræbersneglen.

Blog fra Mars

RUMFORSKNING – NASAs Phoenix Mars Lander landede på Mars den 26. maj 2008 efter en ti 

måneder lang rejse fra Jorden. Frem til september 2008 vil seks danske forskere fra Marsgrup-

pen på Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet arbejde sammen med over hundrede an-

dre videnskabsfolk og ingeniører i Phoenix’ kontrolcenter, der ligger i Tucson i den amerikanske 

stat Arizona. 

Henover sommeren blogger det danske forskerteam her på Videnskab.dk om stort og småt fra 

kontrolcenteret – og fra Mars! Følg med på 

http://www.videnskab.dk/content/dk/blogs/bloggen_fra_mars

Vægtning af indikatorer i  
resultatmodellen (�009)

1. Indenlandske konkurrenceudsatte forskningsmidler: 35 % 

2. Udenlandske forskningsindtægter: 15 %

3. Studiegennemførelse: 15 %

4. Ph.d.-produktion: 20 %

5.  Økonomisk omfang af videnspredningsrelation til  

omverdenen: 10 %

6. Deltagelse i offentlig debat: 5 %  

(Inddrages i 2010)

7. Forskningspublicering (bibliometri)

8. Samarbejde med erhvervslivet

9. Ikke fagfælle bedømt publicering

oMforDeLing – Køben-

havns Universitet risikerer at få 

en mindre del af basismidlerne, 

så der bliver færre penge til 

forskning som her på Institut 

for Plantebiologi og Biotekno-

logi på LIFE.
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kronprinsessen på kU

LEGATER – Den 22. maj havde Københavns Universitet royalt besøg. For fjerde gang uddelte 

Kronprinsesse Mary The Crown Princess Mary Scolarship til to studerende fra Australien. Legatet 

er på 10.000 kroner og gik i år til Kate Griffiths og Kylie Elise Wilson der studerer henholdsvis 

biologi og jura i kombination med life science på KU dette semester. Pengene er tænkt som en 

økonomisk håndsrækning i forbindelse med opholdet i Danmark. The Crown Princess Mary 

Scholarship var en del af Københavns Universitets bryllupsgave til kronprinseparret ved deres 

bryllup i 2004. Det er Mary i midten.

fuldtidsstudie er deltidsarbejde

UNDERSØGELSE – En ny stor undersøgelse om det psykiske studiemiljø på Aarhus Universitet viser 

at en fuldtidsstuderende i gennemsnit bruger cirka 30 timer om ugen på at studere. Tallene dæk-

ker over en stor spredning hvor tidsforbruget er størst på SUND og NAT og mindst på HUM og spe-

cielt Danmarks Pædagogiske Universitetsskole der i forhold til de andre fakulteter, har mange voks-

ne studerende der er ude på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen viser også at tidsforbruget er højere 

på bachelorniveau hvor der generelt er mange øvelsestimer og forelæsninger. 

Centerleder Torben K. Jensen, Center for læring og Uddannelse, Aarhus Universitet der har stået 

for studiemiljøundersøgelsen, vurderer at det lave tidsforbrug kan skyldes at nogle tager få fag, en-

ten fordi de har svært ved at følge med, ønsker at fordybe sig eller bevidst går efter højere karak-

terer. En anden forklaring kan være at de studerende henter andre kompetencer fra udlandsop-

hold, praktik eller erhvervsrelevant arbejde.   

På vej med forbud mod brugerbetaling 

BERETNING – Alle Folketingets partier bakker nu op bag en beretning fra Enhedslisten om at hol-

de de danske uddannelser fri for brugerbetaling. Det sker på baggrund af et forslag til folketings-

beslutning stillet af partiets uddannelsesordfører Johanne Schmidt-Nielsen der længe har agiteret 

for et forbud mod brugerbetaling på uddannelse.  Hun mener at beslutningen er en kæmpe sejr 

for de studerende og et første skridt på vejen til at få et egentligt forbud. Baggrunden er at en 

lang række af europæiske lande har indført privat betaling på uddannelser inden for de seneste år, 

og at EU-kommissionen presser på for mere brugerbetaling.

BUDget

Af Claus Baggersgaard

Efter at par år med overskud i 
regnskabet på Københavns 
Universitet (KU) tegnede det i 
år efter finanslovens vedtagel-
se til en økonomisk ørefigen, 
men nu ser det ud til at det ik-
ke går så galt endda. Et bud-
getteret underskud på 84 mil-
lioner kroner, primært på 
grund af ekstraomkostninger i 
forbindelse med fusionen, og 

60 millioner kroner mindre i 
tilskud som følge af besparel-
ser på finansloven, fik ledelsen 
til at forudse et minus på om-
kring 150 millioner kroner i 
2008. Universitetsdirektør Jør-
gen Honoré meldte derfor ud 
at hvis prognosen for første 
kvartal var forværret i forhold 
til et underskud på 150 millio-
ner kroner, ville det blive nød-
vendigt at ombudgettere.  

Årets første rapport viser 
dog at det går bedre end for-
udset, så nu er forventningen 

at året ender med et under-
skud på acceptable 100 millio-
ner kroner.

»Resultatet betyder at der 
ikke er udsigt til at revidere 
budgettet og introducere be-
sparelser,« siger Antonino Ca-
strone, vicedirektør for Øko-
nomi & Personale.

Brug af pengene
Meldingen glæder Poul Erik 
Krogshave, næstformand for 
Hovedsamarbejdsudvalget 
(HSU).

Han peger på at der i 2006 
blev budgetteret med et minus 
på 90 millioner kroner, men 
da året var omme var der et 
overskud på godt 100 millio-
ner. Historien gentog sig sidste 
år hvor forudsigelsen lød på 
minus 30 millioner, og det 
endte med et plus på 150 mil-
lioner. KU´s egenkapital var 
ved årets start således oppe på 
over en halv milliard kroner.

»Trods den stramme økono-
miske situation for KU er der 
intet faretruende ved de nuvæ-

rende budgetdispositioner, og 
det ender såmænd nok med et 
overskud igen,« siger Poul Erik 
Krogshave. 

Han mener at KU sagtens 
kunne være mere offensive og 
have brugt nogle af de mange 
penge i kassen til at ansætte 
flere medarbejdere

»Det er i høj grad medarbej-
derne der har skabt det store 
overskud de sidste to år. De 
har løbet stærkt, nogle har fået 
at vide at der ikke var penge til 
at forlænge deres ansættelse, 

Fakulteter undgår sparekniven
Årets første kvartal viser et mindre underskud end forventet, så al snak om 

besparelser er taget af bordet

og institutterne har været på-
lagt en meget stram økonomi,« 
siger HSU-næstformanden. 

Kvartalsrapporten bekræfter 
at de ansatte har haft travlt. 
Således forventer KU at løn-
omkostningerne bliver godt 19 
millioner kroner lavere end 
oprindeligt budgetteret ved 
årets start på grund af ubesat-
te stillinger. 

clba@adm.ku.dk

fUSk

Af Claus Baggersgaard

Tusindvis af håbefulde unge 
går i denne tid og venter 
spændt på brevet fra Køben-
havns Universitetet (KU) hvor 
de får at vide om de er kom-
met ind på deres drømmeud-
dannelse. 

En enkelt kan dog se frem til 
at modtage en konvolut inde-
holdende en nyhed af den me-
re ubehagelige slags. Hun vil 
få at vide at hun er blevet an-

meldt til politiet for doku-
mentfalsk efter at have ind-
sendt et eksamensbevis hvor 
der var rettet på karaktererne 
med en kuglepen. 

Ifølge Claus Nielsen, chef-
konsulent i Studieadministra-
tionen på KU, er det første for-
søg på at snyde sig ind på KU i 
to år, men han havde ikke for-
ventet at se flere tilfælde. Det 
er nemlig stort set umuligt at 
få succes med sit forehavende 
da alle eksamensbeviser bliver 
tjekket med oplysningerne i 
Undervisningsministeriets ek-

samensdatabase.
»Antallet af forsøg på snyd 

har været rask faldende siden 
1990’erne hvor der var mellem 
otte og ti tilfælde årligt. Folk 
ved godt at de bliver snuppet, 
så jeg tror at det er et enkelt 
tilfælde hvor vedkommende 
har været desperat eller har 
nogle personlige problemer,« 
siger han.

Altid dumt
Claus Nielsen tilføjer at det 
uanset forklaringen er torske-
dumt at forsøge at snyde. I 

dette tilfælde var det dog sær-
ligt hovedløst da synderen til-
med havde søgt ind på forskel-
lige uddannelser på Det Biovi-
denskabelige Fakultet (LIFE) 
uden adgangsbegrænsning.

Strafferammmen for doku-
mentfalsk er op til to års fæng-
sel og otte år i gentagne tilfæl-
de, men i de fleste sager med 
forsøg på snyd med eksamens-
beviser som Claus Nielsen hu-
sker, er synderen sluppet med 
samfundstjeneste da de ikke 
har været straffet tidligere. 
Men det kommer til at fremgå 

af vedkommendes straffeat-
test.

 Ifølge Claus Nielsen vil sny-
derens ansøgning om at blive 
optaget på KU nu blive be-
handlet på lige fod med alle 
andre ud fra de korrekte oplys-
ninger på eksamensbeviset, så 
det er ikke usandsynligt at 
vedkommende ender med at 
komme ind alligevel.

»Vi dømmer ikke folk på KU. 
Hvis ansøgningen også blev 
kasseret, ville det jo være dob-
belt straf,« siger han.

clba@adm.ku.dk

Snyd med eksamensbevis afsløret
Ansøger bliver anmeldt for dokumentfalsk efter at have forsøgt at forfalske 

sine karakterer på ansøgningen
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TOPICS

Oncogene signalling
Mouse models
Epigenetics
Metastasis
Ubiquitin signalling

Biotech Research & Innovation Centre

BRIC SYMPOSIUM ON

CANCER
BIOLOGY

Participation is free of charge, but please, register latest June 20. To register, send an email
with your name and institution to symposia@bric.dk and visit www.bric.dk for details on the symposium

SPEAKERS
Manuela Baccarini, Austria
Erik Sahai, UK
Henk Stunnenberg, the Netherlands
George Reid, Germany
Neil Perkins, UK
Ivan Dikic, Germany

June 23rd, 2008 (9:30 – 15:30)

Har du, hvad indsatsen kræver?

Meld dig til Hjemmeværnets Indsatsstyrke
www.his-kbh.dk

Totalforsvarsregion København dækker hærhjemme-
værnet i Region Hovedstaden.

Vores magasin FELTPOST dækker endnu mere og er 
for dig, der er interesseret i forsvaret og forsvars-
relaterede opgaver.

Du kan tegne et gratis abonnement ved at skrive til 
tfrk-isek@hjv.dk. Du kan også læse mere på 
www.tfrk.dk eller www.feltpost.dk

SUnDHeDSkAMP

Af Kristoffer Holm Pedersen

Forskere er som små børn der 
indædt slås om det største 
stykke af en kage hvis hove-
dingredienser består af forsk-
ningsmidler, berømmelse og 
personlig vinding.

Det er i hvert fald tilfældet 
hvis man skal tro et par nye 
fiktionsværker der har set da-
gens lys i foråret, nemlig fil-
men ’Spillets regler’ med Peter 
Ganzler i hovedrollen som en 
magtbegærlig psykologilektor 
og romanen ’De bedste af os’ 
af den norske forfatter Helene 
Uri.

Nu har Københavns Univer-
sitet og dets topledelse imid-
lertid fået en sag at tage stil-
ling til mellem to af dets mest 
fremtrædende sundhedsfor-
skere der ikke lader fiktionen 
meget tilbage. Stridens parter 
er professorkollegerne Bente 
Klarlund og Arne Astrup. Iføl-
ge interne mails fra KU mis-
tænker Bente Klarlund Arne 
Astrup for at være manden bag 
en kampagne i medierne der 
påstår at hendes seneste popu-
lærvidenskabelige bog Skridt-
tællerbogen skulle være et pla-
giat af en tilsvarende bog af 
den amerikanske forsker Jim 
Hill. 

Sagen er nu havnet i KU’s 
Praksisudvalg der har til opga-
ve at behandle spørgsmål om 
god videnskabelig praksis.

Plagiat
Striden om Skridttællerbogen 
begynder ifølge den redegørel-
se Bente Klarlund har sendt til 
Praksisudvalget for godt fire 
måneder siden: 

»I midten af februar blev jeg 
kontaktet af en ven ved DR. 
Han informerede mig om at en 
navngiven kollega (Arne 

Astrup, red.) havde henvendt 
sig til DR med beskyldning 
om, at min sidste populærvi-
denskabelige bog Skridttæller-
bogen var et plagiat efter en 
amerikansk bog. DR afviste sa-
gen som bagvaskelse. Jeg kon-
takter omtalte kollega per mail 
og spørger, hvad hans ærinde 
er. Vi mødes 3.marts, hvor han 
bekræfter, at han har informe-
ret DR om, at der måske var en 
god historie her, som de burde 
se nærmere på. Min kollega 
var angiveligt blevet kontaktet 
af forfatteren til den ameri-
kanske bog (The Step Diet 
Book), som havde bedt ham 
undersøge, om der var tale om 
et plagiat. Jeg ved ikke, hvor-
for min kollega ønskede at 
håndtere sagen på en for mig 
så åbenlys uhensigtsmæssig 
måde. Kollegaen angiver, at 
han ikke har læst bøgerne, 
men kun set forsiderne,« skri-
ver Bente Klarlund.

Arne Astrup benægter ikke 
at have omtalt Bente Klarlunds 
bog for en journalist fra DR, 
eller at han på vegne af den 
amerikanske forfatter har un-
dersøgt de to bøger, men han 
afviser bevidst at have forsøgt 
at gøre plagiatsagen til en hi-
storie, siger han til Universi-
tetsavisen. Alligevel undskyl-
der han overfor Bente Klar-
lund:

»Jeg har ingen særlig faglig 
baggrund som sætter mig i 
stand til at vurdere hvornår 
man kan tale om at en popu-
lærvidenskabelig udgivelse er 
et plagiat. Alligevel kom jeg 
desværre - da jeg talte med en 
af mine bekendte som er ansat 
i DR - til at nævne at jeg havde 
fået en henvendelse fra forfat-
teren til The Step Diet Book om 
at hans bog muligvis var blevet 
plagieret. Det var en dumhed 
af mig at gøre dette. Slet og 
ret. Som en god kollega skulle 

jeg naturligvis have henvendt 
mig direkte til Bente lige så 
snart jeg blev gjort opmærk-
som på at nogen mistænkte 
hende for at plagiere. Og at jeg 
ikke gjorde det i første om-
gang, vil jeg gerne sige Bente 
klart undskyld for.«

Bagvaskelse 
Her kunne sagen så have endt. 
Men det gør den ikke. En må-
ned senere, den 6. april, bliver 
Bente Klarlund ringet op af en 
journalist for Ekstra Bladet der 
angiveligt er blevet kontaktet 
af den amerikanske forfatter. 
Journalisten mener Bente 
Klarlund har plagieret ameri-
kanerens bog og ønsker et in-
terview. Interviewet finder 
sted den 14. april, og dagen ef-
ter bringer Ekstra Bladet en 
stort opsat artikel med et bille-
de af Bente Klarlund og over-
skriften »Tyveri: har kopieret 
amerikansk bog«.

I artiklen beklager den ame-
rikanske forfatter Jim Hill sig 
over at Bente Klarlund har 
stjålet ideen til Skridttællerbo-
gen fra hans egen The Step Diet 
Book. Journalisten har også 
vist begge bøger til en ekspert 
i ophavsret der konkluderer at 
bøgerne ligner hinanden me-
get og at enkelte formulerin-
ger også går igen i begge bø-
ger. Dette afviser Bente Klar-
lunds forlag der efter at have 
gennemgået begge bøger mi-
nutiøst kun har kunnet finde 
enkelte lighedspunkter og kun 
en enkelt formulering der går 
igen.

Selv afviser Bente Klarlund 
også enhver beskyldning om 
plagiat og henviser til at Jim 
Hills bog optræder i litteratur-
listen i Skridttællerbogen; en 
dårlig strategi hvis man ønsker 
at plagiere noget. Endvidere 
påpeger Bente Klarlund at ide-
en med at tælle skridt hverken 

Fed eller fit?
To højtprofilerede forskere fra Københavns  
Universitet er havnet i en personstrid om plagiering, 
bagvaskelse og mange millioner kroner

Baggrund
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er hendes eller Jim Hills, men 
at den stammer fra Japan helt 
tilbage i 1960’erne, og at der 
udover The Step Diet Book og 
Skridttællerbogen er udkom-
met mere end 100 bøger om 
emnet verden over.

Dagen efter artiklens offent-
liggørelse modtager Bente 
Klarlund en mail fra Arne 
Astrup hvor han forsikrer om 
at det ikke er ham der har tip-
pet Ekstra Bladet. Denne for-
klaring giver Bente Klarlund 
imidlertid ikke meget for. Som 
hun slutter sin redegørelse:

»Dagen efter Ekstra Bladets 
omtale af sagen, kontakter 
min kollega mig per mail og 
fortæller, at det ikke er ham, 
der står bag henvendelsen til 
EB. Jeg er bekendt med, at 
min kollega fortsætter sin bag-
vaskelse af mig, men vil ikke 
angive mine kilder.«

Big Business
Det er denne sag fyldt med 
modstridende oplysninger og 
hemmelige kilder Praksisud-
valget nu skal tage stilling til. 
Men hvad ligger egentlig til 
grund for denne tilsyneladen-
de personlige konflikt mellem 
to højt respekterede sundheds-
forskere? Well, som i alle gode 
kriminalromaner kan det mu-
ligvis betale sig at følge efter 
pengene.

Findes der en forsknings-
gren i dag der er rigtig mange 
penge i, så er det i fedmeforsk-
ningen. Alle de største medici-
nalfirmaer har i dag fedmeaf-
delinger, og fedme er på vej til 
at blive det største pharma-
marked i fremtiden på flere 
milliarder dollar. Et lægemid-
del der sikrer vægttab, kan 
med stor sandsynlighed blive 
et kæmpe hit med såkaldt 
blockbuster-potentiale (læge-
middel som sælger for over en 
milliard dollar), vurderer Dan-

marks førende biotek-investor 
Florian Schönharting ifølge 
Buisness.dk.

Det er måske det Bente Klar-
lund henviser til, når hun 
overfor Ekstra Bladet giver sit 
eget bud på hvorfor Arne 
Astrup efter hendes opfattelse 
har et horn i siden på hende: 

»Min bog er ikke et plagiat. 
For så er alle historier om 
skridttællerbøger et plagiat. 
Det her handler om noget helt 
andet. Jeg er anti-slankefor-
sker, og bare fordi jeg siger at 
det er bedre at være ’fed og fit’ 
end ’slank og sløv’, så har jeg 
konstant fedmemafiaen og 
dem der har aktier i slankein-
dustrien, på nakken.«

fedmemafiaen
Denne udlægning er formand 
for det statslige Motions- og 
Ernæringsråd Morten Grøn-
bæk enig i. Bente Klarlunds 
forskning harmonerer ikke 
med fedmeforskningens på-
stand om at fedme og vægt er 
den vigtigste faktor for folke-
sundheden. Og derfor er det 
nok ikke forkert når Bente 
Klarlund mener at det er grun-
den til at hun har ’slankemafi-
aen’ på nakken, siger Morten 
Grønbæk.

Generelt mener Morten 
Grønbæk ellers at der er stor 
gensidig respekt blandt sund-
hedsforskerne, også på tværs 
af forskningsområderne. Men 
netop de store pengesummer 
der er involveret i sundheds-
forskningen, kan spille en rol-
le.

»I sundhedsforskningen er 
der kamp om både offentlige 
og i særdeleshed private forsk-
ningsmidler. Der er store pen-
geinteresser i det her - også 
privatøkonomiske - og det 
gælder specielt slankemidler. 
Hvis de 30% af Danmarks be-
folkning der er overvægtige 

men ikke fede, kan overbevi-
ses om at de skal på slankekur, 
så er der selvfølgelig rigtig 
mange penge i at opfinde et 
lægemiddel der kan love dem 
vægttab,« siger Morten Grøn-
bæk.

Han vurderer at Bente Klar-
lunds budskab om at det ikke 
er farligt at være lidt buttet så 
længe man er i nogenlunde 
form, ikke er lige så lukrativt 
for medicinalbranchen. 

»Motion kan man jo selv gå 
ud og få,« som han siger.

Bente Klarlund ønsker ikke 
over for Universitetsavisen at 
uddybe hvad hun mener med 
’fedmemafia’ og ’aktier i slan-
keindustrien’. Men netop Arne 
Astrup er kendt og berygtet fra 
en hel del sager hvor hans uaf-
hængighed og integritet som 
forsker er blevet draget i tvivl 
på grund af for tætte bånd til 

erhvervslivet. Blandt andet 
blev han i 2003 tvunget til at 
trække sig fra netop Motions- 
og Ernæringsrådet på grund af 
hans involvering i udvikling og 
kommercielt salg af et slanke-
middel. En anden sag involve-
rede Astrups tilknytning til 
sukkerindustrien hvor han 
samtidig fungerede som uvil-
dig ekspert.

forsoning?
Hvordan denne konflikt ender, 
afgør Praksisudvalget. Spørgs-
målet er om afgørelsen kan 
bygge bro over den kløft der er 
kommet mellem to af universi-
tetets førende sundhedsfor-
skere. I Weekendavisen sagde 
Bente Klarlund således:

»Jeg opfatter Arne Astrup 
som en person, der har nogle 
værdier, som er meget ander-
ledes end mine. Jeg føler, at 

jeg ikke kan stole på ham i for-
bindelse med denne her sag og 
er bange for, at han fortsætter 
sin bagvaskelse af mig.«

Alligevel håber Arne Astrup 
at Bente Klarlund og han kan 
klinke skårene.

»Jeg vil gerne understrege 
at jeg anser Bente Klarlund for 
at være en dygtig forsker og 
formidler, og jeg oplever at vi 
på en række fronter har et 
godt og fagligt berigende sam-
arbejde. Det samarbejde håber 
jeg på at vi kommer til at styr-
ke i de kommende år, og at 
Bente på et tidspunkt vil kun-
ne tage imod min undskyld-
ning og tilgive mig den dum-
hed jeg har begået.«

UNI-avis@adm.ku.dk

oMtALe – Ekstra Bladet bragte den 15. april en stor 

omtale af anklagen mod Bente Klarlund for at plagiere 

andres arbejde.

oVer Stregen – Overlæge 

og professor Bente Klarlund har 

skrevet Skridttællerbogen som 

bliver beskyldt for at være et 

plagiat af en amerikansk bog. 

Bente Klarlund afviser kritikken 

og mener hun er udsat for bag-

vaskelse af kollegaen Arne 

Astrup.
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ekSAMenSkULLer

Af Tania Maria Johannesen

Juni måned er lig med eksa-
men. Det er tid til at huske alt 
det der i løbet af semesteret er 
blevet sagt fra katederet og til 
at repetere teorierne fra de 
tykke lærebøger og kompendi-
er. Det er nu det er alvor. Og 
det ord der går igen og kende-
tegner lige netop denne perio-
de uanset hvilket institut der 
er tale om, er stress.
 I april blev der for første 
gang offentliggjort en samlet 
undervisningsmiljøvurdering 
for hele Københavns Universi-
tet på baggrund af besvarelser 
fra 13.000 studerende på 
tværs af alle otte fakulteter. De 
studerende er blandt andet 
blevet spurgt om de føler sig 
stressede i eksamensperioden, 
og det gør de.
 Tre ud af fire svarer bekræf-
tende på spørgsmålet, og kun 
hver tiende føler sig slet ikke 
ramt af stress.
 De tal kommer ikke bag på 
Josephine Evald der er social-

rådgiver i Studenterrådgivnin-
gen.
 »Jeg tror vi taler om stress i 
den mere folkelige betydning 
og ikke den kliniske betyd-
ning. Der er gået inflation i or-
det, og vi siger tit vi er stresse-
de i stedet for at vi for øjeblik-
ket har supertravlt. Det er helt 
naturligt at føle sig presset i 
eksamensperioderne hvor 
man skal præstere mere end 
man skal resten af året,« for-
klarer hun.
 Derfor tror hun ikke at man 
kan tale om at tre ud af fire 
studerende på universitetet 
har decideret stress, men eksa-
mensperioden ér en travl tid – 
også for studenterrådgivnin-
gerne.
 »Vi kan mærke at henven-
delserne topper i eksamenspe-
rioderne. Det er forskelligt om 
det er koncentrationsproble-
mer, præstationsproblemer, 
tristhed, stress eller selvværds-
problemer de studerende 
kommer med, men de præsen-
terer det ofte som eksamens-
problemer,« fortæller Josephi-
ne Evald.

optimalt stressniveau
Mens nogle studerende altså 
har brug for professionel 
hjælp, kan det at føle sig stres-
set for andre være en fordel.
 »Det kan faktisk være ud-
mærket at være lidt stresset i 
eksamensperioden, for det be-
tyder at vi er fuldstændig oppe 
på beatet og kan præstere no-
get mere. Man kan sige der er 
et optimalt stressniveau hvor 
ens ambitioner ligger lidt over 
præstationsniveauet og hvor 
man ved en vis anstrengelse 
kan opfylde sine ambitioner. 
Problemet er når der bliver for 
langt mellem ambitioner og 
hvad man kan præstere. Så 
kan man få en følelse af util-
strækkelighed og få lyst til at 
give op, eller man kan få angst 
eller andre stresssymptomer,« 

forklarer Josephine Evald.
 Stress kan også blive alvor-
ligt når det går hen og bliver 
en mere kronisk tilstand. Un-
dervisningsmiljøvurderingen 
fra april viser at fire ud af ti 
studerende på Københavns 
Universitet også uden for eksa-
mensperioderne føler sig stres-
sede. Det tal synes Josephine 
Evald er mere alarmerende 
end stress i eksamensperio-
den. 
 »Det er langt mere usundt at 
være stresset gennem længere 
tid end i en kort periode,« for-
tæller hun og kommer med et 
par gode råd til studerende 
der føler sig ramt af stress her i 
eksamenstiden.
 »Det handler først og frem-
mest om at finde en balance 
mellem sine ambitioner og 

hvad det er realistisk at præ-
stere. 
 Dernæst skal man lave en 
rytme hvor der både er afsat 
tid til at være studerende og til 
at holde fri. Det er meget vig-
tigt at få ladet op. 
 Og til sidst vil jeg opfordre 
de studerende til at snakke 
åbent om problemerne og 
hjælpe hinanden med at skrue 
forventningerne ned.« 
 Derudover opfordrer hun de 
studerende til at læse Studen-
terrådgivningens pjecer om 
stress og eksamen som kan 
downloades fra hjemmesiden 
srg.dk. Og hvis de ikke føler de 
selv kan takle deres stress, er 
de velkomne i rådgivningen 
hvor der er forskellige gratis 
tilbud, understreger Josephine 
Evald.

Midt i  
en stresstid
Kun hver tiende studerende på Københavns 

Universitet kan sige sig helt fri for stress her i 

eksamenstiden. Men det er de studerende 

med mere kontinuerlige symptomer der er 

grund til at bekymre sig for

Det stressede fakultet
Mens de studerende de fleste steder på Københavns Universitet primært føler  

sig stressede i eksamensperioden, er FARMA ramt af stress året rundt

tiDSPreS

Af Tania Maria Johannesen

Eksamensstress kender de fle-
ste, og det kan faktisk være en 
fordel at have lidt stress når 
man skal præstere noget ud 
over det sædvanlige. Men for 
nogle studerende stopper 
stressen ikke når de kan klap-
pe bøgerne i efter den sidste 
eksamen. 
 Undervisningsmiljøvurde-
ringen der er lavet på bag-
grund af spørgeskemabesva-
relser fra 13.000 studerende 
på Københavns Universitet, vi-
ser at fire ud af ti studerende 
føler sig stressede uden for ek-

samensperioden og kun 37 
procent ikke føler en snert af 
stress over studierne i hverda-
gen.
 Værst ser det ud på Det Far-
maceutiske og Det Bioviden-
skabelige Fakultet(LIFE) hvor 
det er henholdsvis 15 og 26 
procent af de studerende der 
ikke har en stressknude af va-
rierende størrelse i maven 
uden for eksamensperioderne.
 På en grøn plet uden for Det 
Farmaceutiske Fakultets byg-
ninger sidder Kristine Kongs-
bak og Sabine Petersen og læ-
ser til eksamen. De har begge 
læst i fire år, men har valgt at 
lave en alternativ studieplan 
så de først nu er ved at færdig-

gøre bachelordelen. Begge pi-
ger kan nikke genkendende til 
at farmaceutstudiet er meget 
travlt.
 »Der har da været perioder 
hvor jeg har siddet derhjemme 
og tudet om aftenen på grund 
af stress, mens jeg stadig læste 
på normeret tid,« fortæller Kri-
stine.
 Og forklaringen på at der er 
særlig meget stress på deres fa-
kultet, er de slet ikke i tvivl om.
 »Vi er stort set hele tiden på 
skolen. Der er så mange labo-
ratorieøvelser som ofte tager 
en hel dag fra 9 til 16, og bag-
efter skal der skrives rapport, 
så vi er her også tit om afte-
nen,« forklarer Sabine.

 »Og samtidig har vi nogle 
meget læsetunge fag, så efter 
en lang dag heroppe skal man 
hjem og forberede sig til næste 
dag, og det er gerne to-tre ti-
mers læsning« supplerer Kri-
stine.

Lange arbejdsdage 
Men med den alternative stu-
dieplan hvor bachelordelen 
bliver strakt over fire år, går 
det bedre.
 »Jeg synes vores kurser er 
meget spændende, så jeg er 
glad for nu at have tid til at 
fordybe mig. Det kan man sim-
pelthen ikke når man læser på 
normeret tid,« fortæller Sabi-
ne.

 »Vi har også utrolig meget 
gruppearbejde der skal passes 
ind i fire til seks menneskers 
kalendere, så det kommer ofte 
til at ligge om aftenen. Og når 
der derudover er øvelser, un-
dervisning og forberedelse er 
det helt umuligt at arbejde ved 
siden af studiet. Det er også en 
af grundene til at jeg har ud-
skudt nogle fag,« siger Sabine.

Prodekan på Det Farmaceu-
tiske Fakultet Bjarke Fjalland 
er umiddelbart overrasket 
over at så mange studerende 
på fakultetet føler sig stresse-
de, fordi FARMA på alle andre 
studiemæssige spørgsmål i un-
dervisningsmiljøvurderingen 
ligger meget højt. 
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 »Stresstallet kan hænge 
sammen med at studiet har 
mange obligatoriske timer på 
institutionen, og at de stude-
rende ikke føler de har nok tid 
til at forberede sig til disse ti-
mer,« lyder hans bud på en 
forklaring.
 Samtidig lover han at der vil 
blive set på tallene i forbindel-
se med den handleplan alle fa-
kulteter skal lave som opfølg-
ning på undervisningsmiljø-
vurderingen.

konCentrAtion – Høje 

ambitioner og de mange timer 

foran bøgerne op til eksamen 

får de studerende til at føle sig 

stressede. Men stress i mild grad 

kan være godt og ligefrem for-

bedre præstationen når det vir-

kelig gælder – som her hvor 

studerende fra Folkesundheds-

videnskab er til skriftlig eksa-

men.

Tema: Eksamen
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Pen og PAPir

Af Mathias Holm Pedersen

For mange studerende på Kø-
benhavns Universitet (KU) er 
mødet med de skriftlige eksa-
miner som en rejse tilbage i ti-
den. En stor del af KU’s fakul-
teter kræver nemlig af deres 
studerende at de gennemfører 
de skriftlige såkaldte ’gymna-
stiksals-eksaminer’ kun ved 
hjælp af pen og papir.

Dermed får de studerende 
ikke mulighed for at benytte 
computere som de ellers er 
vant til fra resten af deres uni-
versitetsstudier.

Håndskrevne eksaminer er 
således stadig den primære 
skriftlige eksamensform for 
studerende på Det Bioviden-
skabelige Fakultet, Det Farma-
ceutiske Fakultet og Det Na-
turvidenskabelige Fakultet li-
gesom langt de fleste eksami-
ner på Det Humanistiske Fa-
kultet gennemføres i hånden. 
Det viser en rundringning 
foretaget af Universitetsavi-
sen.

opstand i Århus
Der er blevet sat fokus på pro-
blemerne med de mange 
håndskrevne eksaminer på 

universiteterne efter at Stu-
denterrådet på Aarhus Univer-
sitet i april søsatte en kampag-
ne under sloganet »Det er hul i 
hovedet at der stadig findes 
håndskrevne eksaminer«.

Via internetsiden Facebook 
har over 1.000 studerende 
blandt andet skrevet under på 
et krav om totalt forbud mod 
denne type eksaminer, og det 
har givet resultater. Flere fag 
på universitetet har besluttet 
at tillade computere til alle de-
res eksaminer, og fra politisk 
hånd har Socialdemokraterne 
for nyligt været fremme med 
et forslag om at forpligte uni-
versiteterne til at tillade com-
putere ved alle eksaminer hvor 
det kan lade sig gøre.

op til studienævn
I modsætning til deres kollega-
er fra Aarhus Universitet øn-
sker Studenterrådet på KU ik-
ke at tage stilling til om hånd-
skrevne eksaminer overordnet 
er en dårlig ide.

»Generelt mener vi at eksa-
mensformen skal afspejle den 
undervisning de studerende 
møder. Hvis det enkelte stu-
dienævn mener at dette bedst 
opnås ved at der skrives i hån-
den til de skriftlige eksaminer, 
så er det op til dem at beslut-

te,« udtaler Pia Mejdahl Daug-
bjerg, formand for Studenter-
rådet på KU.

Hun peger dog på at det ik-
ke bør være økonomien der af-
gør om de studerende tilbydes 
muligheden for at bruge com-
puter til de skriftlige eksami-
ner:

»Det er et problem hvis fa-
kultetet vælger at bruge hånd-
skrevne eksaminer fordi det 
ikke har råd til at indføre elek-
troniske eksamensformer. Så 
mener vi at KU skal sikre at fa-
ciliteterne er til rådighed så de 
enkelte fakulteter har et reelt 
valg.«

Det går langsomt
Men netop økonomien nævnes 
af vicedirektøren for uddan-
nelse på KU, Hanne Harmsen, 
som en af årsagerne til de 
mange håndskrevne eksami-
ner.

»Det er ikke godt nok. Men 
det er også et eksempel på vi 
smører smørret meget tyndt. 
Investerer vi i det her område, 
må man spare et andet sted. Vi 
har så valgt at det er kernekva-
liteten i uddannelserne der 
skal prioriteres og ikke eksa-
mensformen,« fortæller Hanne 
Harmsen.

Ligesom Universitetsavisens 

undersøgelse viser, vurderer 
Hanne Harmsen at over halv-
delen af KU’s uddannelser sta-
dig tvinger de studerende til at 
bruge pen og papir til de skrift-
lige eksaminer.

»Men vi jo har en struktur 
med studienævn på de enkelte 
fakulteter hvor de studerende 
sidder som næstformænd. Så 
vi har et kollektivt ansvar for 
at det ikke er gået hurtigere 
med at indføre elektroniske 
eksamensformer. Det er ikke 
bare universitetet der har væ-
ret langsomme. De studerende 
har også selv været lidt lang-
somme på det her område,« 
slår vicedirektøren fast.

Problemer med computere
Begrundelserne for at holde 
fast i den gammeldags hånd-
skrevne eksamen varierer fra 
fakultet til fakultet. En af de 
gennemgående forklaringer er 
at der er problemer med at sik-
re at de studerende ikke sny-
der. Flere at de skriftlige eksa-
miner forbyder nemlig alle 
former for hjælpemidler, og 
dette kan være svært at forhin-
dre hvis de studerende skriver 
på computer. Ligeledes næv-
nes økonomien som en afgø-
rende faktor.

Problemer med snyd er dog 

ikke noget som ikke kan over-
kommes, fortæller Martin Bir-
ger Hjørland, studiechef på 
Det Juridiske Fakultet. 

»Vi har i mange år kørt 
skriftlige eksaminer hvor de 
studerende selv har måttet 
medbringe computere, og i 
dag har vi meget, meget få stu-
derende der vælger at skrive i 
hånden,« siger Martin Birger 
Hjørland. Risikoen for snyd 
har Det Juridiske Fakultet og-
så fundet løsninger på.

»Alle hjælpemidler er tilladt. 
Dog må de studerende ikke 
bruge nogen former for elek-
tronisk telekommunikation, 
og de skal slå den trådløse for-
bindelse fra. Det har vi hidtil 
kontrolleret ved at måle den 
trådløse aktivitet, samt ved at 
fortælle at vi udfører kontrol. 
Vi mener ikke at vi på et mo-
derne universitet i år 2008 kan 
byde vores studerende at de 
kun kan skrive eksaminer i 
hånden,« forklarer studieche-
fen.

ikke umuligt
Det Juridiske Fakultet er et ek-
sempel på at det kan lade sig 
gøre at gå helt væk fra de 
håndskrevne eksaminer. Sam-
men med Det Sundhedsviden-
skabelige og det Samfundsvi-

denskabelige Fakultet er de 
gået med i projektet ITX der er 
et forsøg med elektroniske ek-
saminer på KU. Projektet star-
tede i december 2007 og tæl-
ler 300 computere placeret i 
KU’s lokaler på Peter Bangsvej. 
Her gennemfører studerende 
fra de tre involverede fakulte-
ter skriftlige eksaminer ved 
hjælp af moderne teknik.

»De studerende har været 
meget positive overfor de elek-
troniske eksaminer,« fortæller 
Birgitte Faber, ansvarlig for 
ITX-projektet.

Projektet blev sat i værk for 
at give de studerende nogle 
gode eksamensforhold, og 
ifølge Birgitte Faber er den 
elektroniske eksamensform ik-
ke speciel omkostningsfuld.

»Det koster selvfølgelig no-
get at udvikle systemerne. 
Men selve driften er ikke spe-
cielt dyr. Lokalerne har vi jo i 
forvejen, og det koster ikke 
meget at vedligeholde teknik-
ken,« fortæller Birgitte Faber.

Stadig pen og papir
Selvom der ikke fra centralt 
hold er konkrete planer om at 
indføre flere skriftlige eksami-
ner på KU, er Hanne Harmsen 
ikke i tvivl om at de hånd-
skrevne eksaminer er på vej til 
at forsvinde.

»Hvis du spørger mig om 
der på KU er håndskrevne ek-
saminer som dem vi ser i dag, 
om ti år, så er mit svar nej.«

Alt tyder derfor på at de stu-
derende også i de næste man-
ge semestre må gribe til pen 
og papir når de skriftlige eksa-
miner skal gennemføres. Vice-
direktøren vil i hvert fald ikke 
sætte et årstal på hvornår den 
sidste KU-studerende har sat 
et håndskrevet punktum for 
eksamensopgaver udført i 
hånden.

»Det er svært for mig at sva-
re præcist på. Men jeg kan i 
hvert fald love dig at bunken 
af gennemslagspapir vil blive 
mindre,« slutter Hanne Harm-
sen.

mahp@adm.ku.dk

Forældede eksamensformer  
dominerer KU
Selvom de fleste studerende i dag bruger en computer til næsten alle aspekter af deres universitetsstudier, 
foregår de fleste skriftlige eksaminer på Københavns Universitet stadig ved hjælp af pen og papir 
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FE, FARMA og NAT foregår alle 

skriftlige eksaminer i hånden. 

1.000 studerende har skrevet 

under på et krav om totalt for-

bud mod håndskrevne eksami-

ner.

Tema: Eksamen
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MUS og tASter

Af Mathias Holm Pedersen

Selvom det halter med antallet 
af skriftlige computer-eksami-
ner på Københavns Universitet 
(KU), er der visse steder frem-
skridt at spore. Blandt andet i 
KU’s lokaler på Peter Bangs 
Vej hvor en lang række stude-
rende i disse dage gennemfø-
rer skriftlige eksaminer ved 
hjælp af en af de 300 compute-
re opstillet netop til dette for-
mål. 

Bygningerne på Peter Bangs 
Vej danner nemlig rammen for 
det såkaldte ITX-projekt hvor 
Det Juridiske Fakultet, Det 
Sundhedsvidenskabelige Fa-
kultet og dele af Det Sam-
fundsvidenskabelige Fakultet 
sammen har valgt at skrotte 
pen og gennemslagspapir og i 
stedet gå over til en 100 pro-
cent elektronisk eksamens-
form.

Håndskriveri er oldnordisk
Universitetsavisen mødte nog-
le af de studerende efter en 
veloverstået computer-eksa-
men. Ingen af dem er i tvivl 
om at den elektroniske eksa-
mensform er vejen frem.

»Det er fantastisk at få lov til 
at skrive på computer,« fortæl-
ler studerende på Folkesund-
hedsvidenskab, Sandra Peder-
sen, efter at have overstået en 
eksamen i faget miljøfaktorer 
og helbred.

»Man er dybt imponeret 
over teknikken. Alt fungerede 
perfekt, og der var altid en tek-
niker til stede hvis noget skulle 
gå galt.«

Studieveninden Camilla 
Sortsø kan ikke være mere 
enig. Hun undrer sig ligeledes 
over at man først nu er gået i 
gang med computer-eksami-
ner på KU.

»Det er på tide at vi må bru-
ge computere. At skrive i hån-
den er et oldnordisk system. 
Sidste år da vi skrev i hånden, 
fik jeg krampe, og man brugte 
et kvarter blot på at skrive 
navn, dato, nummer og så vi-
dere på alle siderne. Jeg føler 
at min opgave bliver meget 
bedre når jeg skriver på com-
puter,« lyder det fra Camilla 
Sortsø.

Sikkert system
Bente Ravnborg der fungerer 
som daglig leder for driften på 
Peter Bangs Vej, melder ligele-
des om studerende der er me-

get glade for de elektroniske 
eksaminer. Og til de IT-skepti-
ske kan hun fortælle at man 
endnu ikke har haft nævne-
værdige tekniske vanskelighe-
der.

»Dem der har bygget vores 
netværk, har været meget dyg-
tige, og det er blevet gennem-
testet. Vi har ikke haft nogle 
crash, og vi tager backup hvert 

femte minut. Der har været 
studerende som har været 
nødt til at skrive i hånden, 
men det problem er rettet,« 
forklarer Bente Ravnborg

Selvom der på nuværende 
tidspunkt ikke fra andre fakul-
teter er nogen konkrete planer 
om at gå over til elektroniske 
eksaminer, er de studerende vi 
talte med ikke i tvivl om at 

håndskrevne eksaminer hører 
fortiden til.

»Det er en måde at arbejde 
på man ellers ikke bruger. Før 
jeg kom på KU, havde jeg ikke 
skrevet eksaminer i hånden 
før. Det var lidt mærkeligt,« si-
ger Sandra Pedersen, før hun 
sammen med de andre stude-
rende forsvinder ud i somme-
ren.

Computer-eksaminer er vejen frem
Et nyt forsøg giver KU-studerende mulighed for at bruge computere til de skriftlige eksaminer. Universitets-
avisen har været med en gruppe studerende til elektronisk eksamen, og de var alle vilde med formen

Håndskrevne eksaminer på kU

 Det Biovidenskabelige Fakultet Alle skriftlige eksaminer foregår i hånden

 Det Farmaceutiske Fakultet Alle skriftlige eksaminer foregår i hånden

 Det Humanistiske Fakultet Størstedelen af de skriftlige eksaminer er håndskrevne. Ved eksaminer hvor alle  

  hjælpemidler er tilladt, må der bruges computer.

 Det Juridiske Fakultet Ingen tvungne håndskrevne eksaminer. Med i ITX-projektet. Studerende må også selv  

  tage computere med til skriftlige eksaminer

 Det Naturvidenskabelige Fakultet Alle skriftlige eksaminer forgår i hånden

 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eneste institut der stadig har håndskrevne eksaminer er Økonomi. Resten er gået med  

  i ITX-projektet.

 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Ingen tvungne håndskrevne eksaminer. Med i ITX-projektet.

 Det Teologiske Fakultet Eneste institut der stadig har håndskrevne eksaminer, er Center for Afrikastudier

N.B. Alle fakulterer med elektroniske skriftlige eksaminer tilbyder de studerende som ønsker det, at skrive i hånden

FoTo: LIZETTE KABRÉ

Hi teCH – På JUR, SUND og 

SAMF er man gået sammen i et 

forsøg med elektroniske eksa-

miner. De studerende er begej-

strede.

Eksamen
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Den nYe ÅrgAng

Af Tania Maria Johannesen

Snart vil gader og græsplæner 
over hele landet blive indtaget 
af glade studenter der fejrer 
enden på tre års hårdt arbejde 
i gymnasiet. Men selvom de 
hvide huer og sandsynligvis 
også humøret vil være det 
samme som vi er vant til på 
denne tid, er det en helt særlig 
studenterårgang der springer 
ud i år. Studenterne er nemlig 
de første der har gennemført 
gymnasiet efter den store re-
form i 2005. Og til september 
vil nogle af dem være at finde i 
auditorierne på landets uni-
versiteter.

Gymnasiereformen kan få 
meget alvorlige konsekvenser 
for de matematiske og naturvi-
denskabelige fag, forudser stu-
dielektor Mogens Nørgaard 
Olesen fra Økonomisk Institut.

Sidste år eksploderede dum-
peprocenten og endte på hele 
34 da hans matematikhold ef-
ter 2. semester var til eksa-
men, og Mogens Nørgaard 
Olesen ser det som et forvarsel 
om hvad der vil ske når re-
formstudenterne for alvor be-
gynder at indtage universite-
terne. Over halvdelen af de 
studerende på holdet havde 
nemlig været omfattet af det 
såkaldte standardforsøg i ma-
tematikundervisningen i gym-
nasiet. Standardforsøgene var 
en forløber for gymnasierefor-
men hvor de undervisnings-
metoder og det pensum der er 
blevet en realitet med refor-
men, blev afprøvet på en ræk-
ke gymnasier. 

»Jeg vil skyde på at ungefær 
30 procent af kernestoffet i 
matematik røg ud i standard-
forsøgene, og det er gået end-
nu længere med reformen. Det 
har givet os et væsentligt min-
dre fundament at bygge videre 
på når de studerende starter 
her på 1. semester. De har 
langt mindre på rygraden og 
er ikke på samme måde som 

tidligere årgange trænet i ma-
tematisk tankegang,« fortæller 
han.

ikke akademisk
Gymnasiereformen fra 2005 
gjorde op med det traditionel-
le gymnasium hvor eleverne 
kunne vælge mellem en sprog-
lig og en matematisk linje. I 
stedet vælger de nu efter et 
halvt års introforløb en studie-
retning hvor der er større mu-
lighed for at kombinere fagene 
på tværs af den traditionelle 
opdeling. Samtidig er faget Al-
men Studieforberedelse(AT) 
kommet til. Det betyder at ti 
procent af undervisningstiden 
bliver brugt til tværfaglige for-
løb. Denne prioritering og det 
generelt øgede fokus på pro-
jektarbejde har betydet at pen-
sum i blandt andet matematik 
og de naturvidenskabelige fag 
som fysik og kemi er blevet 
mindre.

Ifølge Mogens Nørgaard 
Olesen er pensum i matematik 
efter gymnasiereformen 
skrumpet ind til det halve. 

»Faget er jo reduceret til 
stort set intet for at sige det li-
ge ud. Der er en meget ringe 
kernefaglighed, og eleverne 
har en maskine til stort set alt 
det de laver. Det vil sige at be-
viserne for og forståelsen af de 
matematiske sætninger er helt 
væk.« 

»Almen Studieforberedelse 
er blevet beskyldt fra forskelli-
ge sider for at være for akade-
misk. Det er ikke korrekt. 
Tværtimod er gymnasiet ble-
vet for lidt akademisk. Hvis 
man vil bygge et hus er man 
altså nødt til at lave tegningen 
først. Det nytter ikke at sige: 
her er nogle mursten – byg! På 
en eller anden måde skal vi vi-
de hvor vi skal hen, og det 
mangler fuldstændig i gymna-
siets tværfaglige ambition. 
Man kan ikke arbejde seriøst 
tværfagligt hvis man ikke først 
har fagligheden i orden,« me-
ner han.

Mogens Nørgaard Olesens 

kritik af gymnasiereformen 
bunder i en større undersøgel-
se han satte i gang da dumpe-
procenten i matematik på øko-
nomistudiet sidste sommer 
steg fra normalt at ligge mel-
lem 16 og 20 procent til plud-
selig at komme op på 34. Ved 
at kigge på samtlige 202 stu-
derendes besvarelser i hver 
opgave i eksamenssættet, 
fandt han frem til at det især 
var den viden de studerende 
forventedes at have med fra 
gymnasiet, der haltede.

Han mener det skyldes at en 
række stofområder først med 
standardforsøget og siden med 
gymnasiereformen enten er 
forsvundet helt fra undervis-
ningen eller bliver behandlet 
alt for perifert. 

»De bliver matematiske stu-
denter, men de kan ikke mate-
matik. De ved ikke hvad det 
er, og det er efter min opfattel-
se en meget alvorlig sag,« siger 
han.

kan noget andet
Jens Dolin er leder af Institut 
for Naturfagenes Didaktik og 
har været involveret i flere 
evalueringer af gymnasierefor-
men. Han bekræfter at det 
man kan kalde kernestoffet i 
de matematiske fag er blevet 
mindre, men deler ikke Mo-
gens Nørgaard Olesens be-
kymring.

»Der er jo andre mål som 
supplerer de kernefaglige efter 
reformen. De faglige mål skal 
ses parallelt med et mål om 
studiekompetence og et mål 
om dannelse forstået som ev-
nen til at perspektivere det 
faglige stof. Kernestoffet er 
blevet reduceret, og det stof 
som skal bruges til at fremme 
de andre mål i fagene, fylder 
mere,« forklarer han.

Han mener gymnasierefor-
men skal ses som en tilpasning 
til udviklingen i samfundet 
hvor der er en generel æn-
dring i opfattelsen af viden.

»Indtil nu har videnskaber-
ne været drevet af faginterne, 

Baggrund

Nu kommer 
reformstudenterne
Til september starter de første studenter efter gym-
nasiereformen på landets universiteter. Men deres 
faglige ballast er stærkt reduceret, og det kan betyde 
at nogle fag bliver nødt til at sænke niveauet,  
advarer studielektor. Andre mener at det er under-
visningen der skal nytænkes

Primære arbejdsoPgaver:

-
-

-

-

Profil:

-
www.danskgartneri.dk.

dansk gartneri

studenterjob i dansk gartneri på axelborg

VUC Roskilde søger hf-lærere
inden for fagene kemi, matematik og biologi
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teoretiske problemstillinger og 
logikker, og for tiden sker der 
et skift hen imod mere anven-
delsesorienteret viden med 
udgangspunkt i praktiske pro-
blemstillinger hvor transfag-
lighed og socialt samarbejde 
har en meget større plads. Og 
det er også det vi ser i gymna-
siet,« fortæller han.

Den samme udvikling ople-
ver han på Det Naturvidenska-
belige Fakultet hvor flere og 
flere fag vokser frem i kryds-
ningsfelterne mellem de tradi-
tionelle fag.

»I de studier stilles der krav 
til at de studerende kan kom-
binere forskellige faglige syns-
vinkler og arbejdsprocesser. 
En evne der for øvrigt også vil 
være nyttig i mange af de 
’gamle’ fag. Biologi er jo fx ik-
ke ét fag men en sammensæt-

ning af mange forskellige fag-
områder, og de nye reformstu-
denter er forhåbentlig bedre 
til selv at skabe sammenhæng 
mellem de forskellige faglige 
tilgange.« 

I stedet for at ’sidde med 
korslagte arme’ og frygte frem-
tiden, mener Jens Dolin at un-
derviserne på universiteterne 
skal udnytte de nye studeren-
des kompetencer.

»Jeg tror det handler meget 
om tilrettelæggelsen af kursus-
forløbene. De skal tilpasses de 
her studenter som på den ene 
side har brug for en højere fag-
lig opgradering end de havde 
tidligere, men på den anden 
side er i stand til at gøre mere 
selv i princippet. Deres studie-
kompetence bør være forøget, 
og det kan man udnytte ved 
blandt andet at stille større 

krav til selvstændighed,« fore-
slår han.

Web og ekstra timer
Det er Mogens Nørgaard Ole-
sen enig i.

»Det er jo ikke kun elendig-
hed fra gymnasierne. Der er 
også noget der er blevet bedre. 
Blandt andet arbejdsmetoden. 
Jeg er helt enig i at man så tid-
ligt som muligt forsøger at læ-
re eleverne det man lidt pop-
pet kalder ansvar for egen læ-
ring, at de lærer at arbejde i 
grupper og hjælpe hinanden,« 
fortæller han.

Med det udgangspunkt 
valgte man i efterårssemestret 
2007 at omlægge undervisnin-
gen i matematik for førsteårs-
studerende på Økonomi så der 
kom mere fokus på at de stu-
derende i grupper gennemgik 

stoffet forud for forelæsnin-
gerne. På den måde håbede 
man at undgå at sommerens 
høje dumpeprocent ville gen-
tage sig.

»Men det viste sig at den 
stadig dalende faglighed over-
skyggede den gevinst vi hente-
de ved omlægningen af under-
visningen så det ikke længere 
var muligt at nå stoffet. Der 
var så mange spørgsmål og så 
mange undrende øjne til mine 
forelæsninger, og de studeren-
de kendte ikke engang de 
simple symboler, så de kunne 
faktisk ikke læse hvad jeg 
skrev på tavlen,« erindrer Mo-
gens Nørgaard Olesen.

Løsningen blev at udvide 
den obligatoriske undervis-
ning i matematik fra to til tre 
timer om ugen. På den måde 
er det blevet muligt at nå igen-

nem stoffet, men om det også 
vil betyde at dumpeprocenten 
igen falder, vil først vise sig 
når resultaterne fra eksame-
nen der blev afholdt den 10. 
juni, kommer.

Jens Dolin fra Institut For 
Naturfagenes Didaktik mener 
gymnasiereformen primært vil 
kunne mærkes på matematik-
studiet som forudsætter et vist 
fagligt niveau, mens de fleste 
andre naturvidenskabelige fag 
i forvejen starter med en op-
gradering af gymnasiestoffet. 
Han ser suppleringskurser som 
en mulighed for at hjælpe de 
studerende til bedre at forstå 
pensum, men har også andre 
forslag.

»En af løsningerne kan være 
webplatforme hvor undervi-
serne kan lægge materiale ind 
som de studerende kan arbej-
de med ved siden af den ordi-
nære undervisning. Det har 
man for eksempel gjort på fy-
sik, og det har betydet at dum-
peprocenten er faldet,« fortæl-
ler han.

Men samtidig understreger 
han at det ikke er gratis.

»Jeg tror vi skal vænne os til 
at undervisningen vil være 
mere ressourcekrævende end 
tidligere. Projektet på fysik 
krævede nogle ildsjæle der sat-
te det i gang, men det har også 
krævet ressourcer at opbygge 
de platforme, og der skal jo 
også lægges materiale ind og 
holdes øje med det. For et uni-
versitet som jo traditionelt har 
lagt meget vægt på forsknin-
gen, kan det måske være svært 
at huske at det altså også er en 
af samfundsforpligtelserne at 
uddanne dygtige kandidater, 
og at undervisningen derfor er 
lige så vigtig,« fastslår han.

ny tid på vej
Jens Dolin ser de nye reform-
studenter som en udfordring 
snarere end et problem. 

»Studerende ændrer sig hele 
tiden, og det har de altid gjort. 
Vi må finde ud af hvad de kan, 
og hvad der er det nye ved 
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dem, og så må vi tilpasse vores 
undervisning og studier til det. 
Det er ikke et spørgsmål om at 
mindske de faglige krav, men 
om at tage dem der hvor de er, 
og føre dem derhen hvor vi 
mener de skal være,« siger 
han.

Samtidig afviser han dog ik-
ke at det godt kan være slut-
målet langsomt vil ændre sig i 
takt med at der kommer øgede 
krav til selvstændighed, fag-
samspil, overblik og så videre 
der udfordrer de gamle kerne-
fagområder. 

Mogens Nørgaard Olesen 
har en noget mere dyster 
fremtidsudsigt:

»Jeg er bange for at det 
mange steder bliver nødven-
digt med niveausænkninger, 
og det kan vi ikke leve med.«

Han håber derfor på en ny 
reform af gymnasiet hvor hele 
det første år er et introforløb 
der bruges til at give eleverne 
den grundlæggende viden in-
den for de fem fag: dansk, ma-
tematik, fysik, engelsk og hi-
storie. Derefter skal de stude-
rende så vælge studieretnin-
ger, og så kan de tværfaglige 
projekter og almen studiefor-
beredelse også komme ind for-
di de studerende så har et fag-
ligt fundament at basere det 
på, lyder hans forslag.

»På den måde kan vi få et 
virkelig stærkt gymnasium 
som er moderne, og hvor der 
er taget hensyn til alle de kom-
petencer man med gymnasie-
reformen gerne ville have ind. 
Men det er sat i system så det 
bliver kosmos i stedet for at 
være kaos.«

Jens Dolin er enig i at der 
skal ændringer af reformen, 
men i første omgang mest i 
form af mindre justeringer.

»Jeg håber politikerne har is 
i maven til at vente med 
grundlæggende ændringer til 
man har større overblik over 
om reformens grundlæggende 
intentioner er opfyldt.«

friSk ÅrgAng – Selvom de 

hvide huer og humøret vil være 

det samme som vi er vant til på 

denne tid, er det en helt særlig 

studenterårgang der springer 

ud i år. 
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ArBeJDSMiLJø

Af Claus Baggersgaard

Lektor Nina Møller Andersen 
er ikke doven. Det bevidner en 
kalender der skriger på mere 
plads, og en mangfoldig publi-
kationsliste der dog ikke er 
blevet meget længere de sene-
ste år. 
 »Tidligere lavede jeg en 
publikation hvert semester, 
men det seneste jeg har fået 
lavet, var en artikel til et fest-
tidsskrift sidste år. Jeg snakker 
med mange kolleger, og de får 
også forsket mindre. Det er 
noget man efterhånden må gø-
re derhjemme i weekender og 
ferier,« siger Nina Møller An-
dersen, lektor på Institut for 
Nordiske Studier og Sprogvi-
denskab ved Det Humanistiske 
Fakultet (HUM).

   Den netop færdiggjorte in-
terne undersøgelse om ´Triv-
sel i en forskningsverden´ på 
Københavns Universitet be-
kræfter tendensen. Forsknin-
gen må vige for undervisning 
og administrative opgaver.
 »Undersøgelsen viser at de 
videnskabelige medarbejdere, 
de såkaldte VIP’er, har svært 
ved at finde tid til at forske. De 
skal på en og samme tid for-
midle, undervise, administrere 
og forske, og så kniber det 
med tid til fordybelse,« siger 
arbejdsmiljøkonsulent Anette 
Tørning.

 
fordelene væk
Nina Møller Andersen føler at 
problemet er stigende. Der er 

krav om at undervise mere, 
der er kommet nye studieord-
ninger, det vælter ind med nye 
tiltag fra fakultetet og ministe-
riet, og der er flere møder og 
administrative pligter.

Listen af ad hoc-opgaver in-
kluderer blandt andet udvalgs-
, strategi- og koordinerings-
møder, stillings-, disputats- og 
p.hd.-bedømmelser, eksa-
menskoordinering, evaluerin-
ger, ansøgninger om forsk-
ningsmidler. Hertil kommer 
´servicering´ af de studerende 
ved fx at besvare spørgsmål 
via e-mail, noget som ifølge 
trivselsundersøgelsen optager 
mere og mere af forskernes 
tid.
 Nina Møller Andersen un-
derstreger at hun elsker at un-
dervise og have kontakt til de 
studerende, men det kan blive 
for meget. Hun har også en 
mand og to teenagedrenge 
hun godt vil se lidt til.

 »Bunken med e-mails vok-
ser helt vildt bare jeg er væk 
en dag. Jeg synes efterhånden 
det kan være svært at få øje på 
fordelene ved at være univer-
sitetsansat. Undervisningen 
fylder for meget, og forsknin-
gen er helt forsvundet,« siger 
hun.

Arbejd efter reglerne
Henrik Prebensen, fællestil-
lidsrepræsentant for VIP’erne 
på HUM, mener at manglen på 
tid til forskning er et evigt pro-
blem der dog er blevet værre 
de seneste år.
 »Der er kommet frygteligt 
mange omlægninger og nye le-

delsestiltag der optager alt for 
meget tid. Alle undersøgelser 
viser at folk bruger langt over 
37 timer om ugen på deres ar-
bejde,« siger han.
 Henrik Prebensen henviser 
til at rektor Ralf Hemmingsen 
udtalte i et interview i Univer-
sitetsavisen den 29. februar i 
år at »det kan ikke nytte at der 
er en kultur på KU som er ufor-
enelig med privatliv og fami-
lie. Det skal grundlæggende 
være sådan at man kan udføre 
sit arbejde inden for den ar-
bejdstid man er ansat til.«

Henrik Prebensen opfordrer 
derfor de videnskabeligt an-
satte til at holde styr på deres 
tid så de kan redegøre for 
hvad de har lavet hvor, hvor-
når og hvor lang tid. 
 »Når forholdene er som de 
er, må folk være lidt mere fir-
kantede, lære at sige nej til op-
gaver og arbejde efter reglerne 
selvom det gør ondt. Hvis der 
er afsat 20 minutter til at rette 
en eksamensopgave, må de 
gøre det på den tid så godt de 
nu kan,« siger han.

Usikkerhed giver stress
AC-tillidsrepræsentant Leif 

Søndergaard mener at under-
søgelsen blot bekræfter hvad 
han dagligt hører fra sine kol-
leger.

Mange er stressede fordi der 
står i deres kontrakt at de skal 
levere forskningsresultater for 
at bevare deres ansættelsesfor-
hold, men de kan ikke få tid til 
at forske indenfor deres nor-
male arbejdstid. Hertil kom-
mer at det ikke er klart define-

ret hvor stor en produktion de 
skal levere.

»De ved ikke hvornår de har 
forsket nok, men blot at de 
skal producere et ukendt antal 
artikler. Det gør arbejdslivet 
usikkert og giver en masse gra-
tis overarbejde fordi folk ender 
med at bruge fritiden til at for-
ske,« siger Leif Søndergaard.

Han har derfor foreslået at 
alle forskere skal have ret til at 
bruge 20 procent af deres ar-
bejdstid på egen frie forsk-
ning, og at det på sigt tilstræ-
bes at halvdelen af arbejdsti-
den bruges på forskning og 
den anden halvdel på under-
visning, men den ide er dog 
blevet afvist af rektor Ralf 
Hemmingsen.

tiltag undervejs
Ifølge arbejdsmiljøkonsulent 
Anette Tørning er trivselsun-
dersøgelsen ved at blive fulgt 
op med en række tiltag lokalt. 
På Institut for Engelsk, Ger-
mansk og Romansk skal med-
arbejderne fremover for ek-
sempel til at arbejde i teams. 
Arbejdet med at planlægge 
konceptet starter i efteråret så 
det forhåbentlig kan imple-
menteres til foråret 2009.

Meningen er at to eller flere 
VIP’er skal arbejde sammen 
om et eller flere undervis-
ningsforløb. Den ene VIP kon-
centrerer sig i første halvdel af 
semestret om undervisning og 
vejledning af de studerende, 
så den anden har tid til at for-
ske. I den anden halvdel af se-
mestret bytter de rundt.

»Det hedder jo i KU’s nye 

personalepolitik at KU sikrer 
en balance mellem arbejde og 
fritid, så vi kan simpelt hen ik-
ke blive ved med at byde vores 
medarbejdere at de skal lægge 
store dele af deres arbejde 
i fritiden. Holdsamarbejde gi-
ver ikke blot mere ro og ar-
bejdsglæde; det vil også sikre 
at kvaliteten af både undervis-
ning, forskning og vejledning 
bliver højnet,« siger institutle-
der Jens Erik Mogensen.
  Af andre kommende tiltag 
nævner han at nogle kurser 
kan koncentreres til bloksemi-
narer hvor al undervisningen 
samles intensivt i nogle uger, 
og så prøver instituttet også at 
overtale fakultetet til at kon-
centrere eksamensperioden til 
december og maj da det er 
uhensigtsmæssigt at eksami-
ner og omeksaminer er bredt 
ud så det meste af tiden mel-
lem de traditionelle undervis-
ningssemestre er besat af eksa-
men.
 Sidste nyskabelse er en e-
mail-politik der angiver i hvil-
ket omfang og indenfor hvil-
ken tidsfrist lærerne er forplig-
tet til at svare på e-mails fra 
studerende. Ifølge Jens Erik 
Mogensen råder eksperter på 
området til at man kun svarer 
på e-mails højst en eller to 
gange på hverdage på et be-
stemt klokkeslæt, og det råd 
vil instituttet gøre det legitimt 
for medarbejderne at følge.

Unge smutter ældre bliver
57-årige Nina Møller Andersen 
har ikke tænkt sig at skifte job 
trods frustrationerne, men 

hun vil begynde at notere hvor 
lang tid hun reelt bruger på de 
forskellige arbejdsopgaver.

»På trods af utidssvarende 
løn og mangel på tid til forsk-
ning er jeg meget glad for mit 
arbejde, og jeg er også blevet 
for gammel til at skifte job, 
men jeg kan mærke på de un-
ge at universitet ikke er så at-
traktivt længere. Når vilkårene 
er så dårlige, søger de hellere 
til det private erhvervsliv hvor 
lønnen og mulighederne er 
bedre,« siger hun.

clba@adm.ku.dk

Læs også indlæg på debatsi-
derne

Forskere tørster efter tid
Trivselsundersøgelse viser at det videnskabelige personale har svært 
ved at få sammenhængende tid til forskning. Faktisk forsker mange 
kun derhjemme i fritiden og i ferier

Vigtige forhold for ViP´erne 

• Bedre vilkår til forskningsarbejdet, især sammenhæng i arbejdstid

• Mulighed for at kunne fordybe sig i sit forskningsområde

• Forskningsfrihed og mulighed for indflydelse på eget arbejde 

• Afklarede ledelsesforhold, herunder personaleledelse 

• For yngre VIP´ere er integration i miljøet vigtigt

•  Klarhed over visioner og strategi for de ´nye´ institutter – uden at en forskningsstrategi  

skal hindre forskningsfrihed

• Større anerkendelse af forskningsarbejdet

Villaforskning

»De fleste VIPere oplever at deres forskning må vige for undervisningsopgaver m.m., og flere næv-

ner at forskningen er forbundet med ´evig dårlig samvittighed´.

Den større undervisningsforpligtelse, administrationsbyrden og mange ad hoc-opgaver kombineret 

med at arbejdsdagen/arbejdsugen er ´hakket op´ i korte intervaller med forskellige aktiviteter, fx 

møder, vejledning, undervisningsforberedelse, mailkorrespondance m.m., betyder i praksis at friti-

den bruges til at forske i. På Humaniora kaldes det ´villaforskning´, dvs. forskning som varetages  

hjemme og i fritiden om aftenen, weekends og i ferier.´« 

Fra undersøgelsen ´Trivsel i en forskningsverden´ lavet internt på KU januar 2006 – april 2008 

trAVLHeD – Nina Møl-

ler Andersen har som 

mange andre svært ved at 

finde tid til at forske. Ad-

ministrative pligter, mø-

der, vejledning, undervis-

ning og bunker af e-mails 

står i vejen.

Nyhed
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Uge ��, �00�

Mandag

08.00 - 11.00: Undervisning (tovholder for valgfagshold)

11.00 - 12.00: Besvare mails

13.30 - 14.30: Specialevejledning

14.30 - 17.30: Forberede undervisning

tirsdag

10.00 -13.00: Undervisning

14.00 -17.00: Forberede undervisning, besvare mails

onsdag

11.00 -14.00: Undervisning

14.15 -16.00: Sproglærermøde (jeg er mødeleder for sproglærerne)

16.00-17.30: Besvare mails

torsdag

09.00 - 11.00: Besvare mails, forberede undervisning

11.00 - 14.00: Undervisning (tovholder for valgfag)

14.00 - 15.00: Træffetid

15.00 - 17.00: Overvære undervisning som pædagogikumsvejleder

17.00 - 17.30: Pædagogikumvejledning

fredag

09.00 - 12.00: Forberede undervisning, besvare mails

12.00 - 13.00: Frokostmøde med kollega om undervisning i næste semester

13.30 - 14.00: Møde med kollega om planlægning af undervisning i næste uge 

14.00 -          : Forberede undervisning og foredrag om genre

Arbejde med hjem hver aften: undervisningsforberedelse (læse tekster), læse tekster til foredrag

Arbejde med hjem til weekenden: Opgaveretning, forberede foredrag

Uge �� �00�

Mandag 

09.00 -18.00: Besvare mails, lave power point præsentation til foredrag, lave eksamenstekster til 

fredag, tjekke lokale til seminar torsdag, sætte plakater op på KUA om seminar torsdag

18.00 - 18.30: Hjem (min mand havde købt ind og lavet mad)

19.00 - 20.00: Køre søn til træning i Hørsholm, købe ind i Døgn-Netto til næste dags middag (efter 

almindelig åbningstid, min tur)

21.00 – 22.00: Forberede foredrag

tirsdag

Formiddag: Besvare mails

11.00 – 18.00: Konference på Schæffergården (medarrangør) 

19.00 – 23.00: Hjem og spise med familien (min mand havde lavet maden) og lave lektier/forberede 

eksamen med to børn

23.00: Tilbage til Schæffergården

onsdag

9.00 -18.30: Konference på Schæffergården (holdt selv oplæg)

Så heldigvis mail om aftenen; lokalet til torsdagens seminar på KUA var ændret fordi projektoren 

var i stykker

torsdag

10.00 -14.00: Seminar på KUA (sidste del af Schæffergård-konferencen)

(projektoren i det nye lokale duede heller ikke, fik tilkaldt AV-hjælp, så ny projektor kunne etable-

res fra foredrag nr. 2)

15.00 -17.00: Besvare mails, ordne det sidste til eksamen i morgen

Aften: Forberede eksamen

fredag

9.00 -11.00: Besvare mails og lave forberedelser til mundtlig eksamen (et hospitalstjek blev heldigvis 

aflyst så jeg kunne komme tidligere på arbejde; havde fået lagt eksamen fra kl. 11 af den grund): 

sætte skilte op på eksamenslokaler, sætte vand og papir ind, hente eksamenspapirer osv.

11.00 -14.00: Mundtlig eksamen (ekstern)

14.00 -17.00: Ordne mails – stor bunke havde samlet sig i løbet af ugen

Arbejde med hjem til weekenden: Pædagogikumsrapport til bedømmelse, anbefaling på engelsk til 

kollegas ansøgning, studieordning til gennemlæsning til møde mandag (deadline tirsdag)  

to typiske uger i nina Møller Andersens arbejdsliv

FoTo: LIZETTE KABRÉ
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SUnD triVSeL

Af Claus Baggersgaard

En nærmest uendelig strøm af 
krav og opgaver hører til dag-
ligdagens uorden for mange 
administrative medarbejdere 
på Københavns Universitet 
(KU).  

Det Sundhedsvidenskabeli-
ge Fakultet (SUND) forsøger 
nu med et trivselsprojekt ud-
viklet af medarbejderne selv at 
klæde de administrative med-
arbejdere bedre på til at hånd-
tere det stigende arbejdspres 
og de mange forandringer. 

»Vi spurgte hvad vi selv kan 
gøre for at blive klædt på til 
dagens udfordringer, og hvilke 
kompetencer vi skal bruge for 
at udføre vores arbejde bed-
re,« siger projektansvarlig, 
HR-medarbejder Bibi Linder.

Projektet startede i marts i 
år og fortsætter til november, 
men erfaringerne er allerede 
positive. Udviklings- og Om-
stillingsfonden ved Statens 
Center for Kompetence- og 
Kvalitetsudvikling har bidra-
get med over 800.000 kroner.

Ifølge Bibi Linder var anled-
ningen til at sætte ind en in-
tern tilfredsundersøgelse på 
SUND der viste at næsten en 
ud af tre fra det teknisk admi-
nistrative personale (TAP) føl-
te at de manglede støtte og op-
bakning fra ledelsen til at klare 
de nye krav. Den blev lavet 
samtidig med den store fælles 

KU-undersøgelse ’Trivsel i en 
forskningsverden’ hvor tre in-
stitutter fra SUND deltog. 

 
Snak sammen
Målsætningen er at forbedre 
kommunikationen og samar-
bejdet internt på fakultetet bå-
de medarbejderne imellem og 
til ledelsen.

 Medarbejderne skal blive 
endnu bedre til at hjælpe og 
støtte hinanden i dagligdagen, 
er tanken.

»Utroligt meget afhænger jo 
af god kommunikation på et 
universitet, og specielt når der 
er gang i mange forandringer, 
er der risiko for misforståelser, 
konflikter og dilemmaer,« si-
ger Bibi Linder.
 For at lære at lytte til kolle-
gerne og stille spørgsmålene 
på den rigtige måde, har 60 
administrative medarbejdere 
været på introduktionskursus 
for at lære de grundlæggende 
coaching-teknikker og har haft 
mulighed for en individuel 
halvanden times samtale med 
en professionel coach.

Ifølge Bibi Linder har en del 
været skeptiske mens det har 
været en øjenåbner for andre. 
Således har 30 sagt ja til den 
individuelle samtale.

»Nogle tror det er noget far-
ligt grænseoverskridende no-
get hvor de bliver tvunget til at 
fortælle dybt personlige ting 
til deres kolleger. Men coa-
ching handler om at vi skal la-
de være med straks at tænke i 

problemer, årsager og løsnin-
ger og lytte i stedet. Vi skal 
spørge hvad den rigtige løs-
ning er for den enkelte,« siger 
Bibi Linder.

Lær at lytte
Fuldmægtig Maj Leth-Espen-
sen er blandt de ansatte der 
har været til individuel coa-
ching, og hun kan mærke at 
det har gjort en forskel.

»Meget af det er jo sund for-
nuft. Det handler om at lytte, 
få andre vinkler på tingene og 
se andre løsningsmuligheder, 
men jeg synes vi alle kan være 
slemme til at sige: ”Hvis jeg 
var dig, ville jeg gøre sådan og 
sådan”, i stedet for at høre ef-
ter hvad den anden siger,« si-
ger hun.

Kontorkollegaen, chefsekre-
tær Alice Kynde, valgte deri-
mod at sige nej tak da hun ikke 
føler at hun har problemer. 

»Jeg synes vi er gode til at 
hjælpe hinanden hvis en bliver 
frustreret overfor for mange 
opgaver. Det påvirker jo også 
os andre,« siger hun. 

Rikke Budden har også rige-
ligt at se til som studienævns-
sekretær for den nye sund-
hedsfaglige kandidatuddan-
nelse, så hun tog i mod tilbud-
det med kyshånd.

»Jeg har i perioder svært 
ved at få tid til det hele. Pro-
blemet er ikke at der er foran-
dringer, men at der er så man-
ge af dem, og så har jeg svært 
ved at holde igen med at tage 

nye opgaver på mig,« siger 
Rikke Budden.

Hun forsøger nu at være 
mere opmærksom på hvordan 
hun kommunikerer med sine 
kolleger, men erkender at hun 
nemt kan falde tilbage i de 
gamle mønstre.
 »Personlig fik jeg rigtig me-
get ud af at blive coachet. Jeg 
fik øje på nogle kompetencer 
og nogle kvaliteter som jeg ik-
ke tænker over i det daglige, 
men er blevet gjort bevidst 
omkring,« tilføjer hun. 

Står i dilemma
Også mellemlederne har mu-
lighed for at deltage, heri-
blandt Thomas Bjørn Poulsen 
der er administrator på tand-
lægeskolen.

Han føler at han kan stå i en 
vanskelig situation i forhold til 
medarbejderne, så han meldte 
sig.
 »Der bliver sat rigtig mange 
administrative projekter i søen 
i øjeblikket, og det virker fra 
tredje geled som om der 
mangler koordination og en 
ordentligt forankring af pro-
jekterne inden man starter et 
nyt, og det gør at du som mel-
lemleder kommer til at stå i en 
loyalitetskonflikt. Langt fra al-
le projekter er lige spændende 
eller virker lige gennemtænk-
te, men du må alligevel forsva-
re dem over for medarbejder-
ne der ofte synes at det er en 
rigtig dårlig ide og opfatter dig 
som ansvarlig,« siger han.     

Thomas Bjørn Poulsen me-
ner at tiden har været en god 
investering da han her fået 
nogle nye værktøjer til at kom-
munikere bedre med medar-
bejderne både til MUS-samta-
ler og i dagligdagen.
 »Det er en udmærket spør-
geteknik, men det kan også 
misbruges hvis du går for tæt 
på,« siger han.

  
Lærer af hinanden
Den anden del af trivselspro-
jektet sigter på at skabe bedre 
faglige netværk på tværs af in-
stitutter og afdelinger på fa-
kultetet. Der er indtil videre 
dannet seks netværk, men det 
står frit for at danne flere hvis 
der er tilstrækkeligt mange in-
teresserede medarbejdere.  

Ifølge Bibi Linder er det vig-
tigt at der kommer konkrete 
resultater ud af et netværk da 
det ellers ofte ender som en 
ren snakkeklub, og folk lang-
somt falder fra.
 »Mange opgaver kan løses 
på 117 forskellige måder, så 
det handler om i fællesskab at 
finde den smarteste måde at 
gøre tingene på, og her hjæl-
per det at komme ud og snak-
ke med kolleger der arbejder 
med det samme som en selv,« 
siger hun.

International medarbejder 
Suzanne Andersen føler at hun 
bruger mere og mere tid på re-
ne driftsopgaver, og der bliver 
mindre plads til udvikling, så 
hun er blevet inspireret til at 

danne sit eget netværk af med-
arbejdere der arbejder med in-
ternationalisering på tværs af 
fakulteterne i håb om at få 
bedre tid til de sjove arbejds-
opgaver.

»Vi er for få der sidder med 
området på SUND der har 
meldt sig til internationalt net-
værk, så det kunne være rart at 
mødes uformelt med andre på 
tværs af fakulteterne og lade 
os inspirere af hinanden,« si-
ger hun.

Bibi Linder er glad for at fa-
kultetet har givet medarbej-
derne mulighed for at deltage 
i projektet i arbejdstiden, men 
hun mener også at det er en 
økonomisk fornuftig beslut-
ning selvom der går tid fra det 
daglige arbejde.

»Det handler også om effek-
tivisering. Du spilder en masse 
tid i det daglige hvis du har 
konflikter eller misforståelser 
med en kollega og bruger din 
energi på det,« siger hun.  

Ifølge fakultetsdirektør Ar-
nold Boon har SUND valgt at 
gå med i projektet fordi det er 
vigtigt at give de administrati-
ve medarbejdere endnu flere 
kompetencer for at understøt-
te kerneaktiviteterne, uddan-
nelse og forskning.  

clba@adm.ku.dk

Læs mere om projektet på hjem-
mesiden
http://sund.ku.dk/for_ansat-
te/kompetenceudvikling-adm/

Administrative 
medarbejdere 
lærer at lytte
Et nyt projekt på Det Sundhedsviden- 
skabelige Fakultet giver de ansatte nye 
værktøjer til at samarbejde og håndtere  
de mange forandringer bedre 

omstillingsprocesser
•  Fusionen med KVL og FARMA

•  Intern omstrukturering af fakultetet med nyt institut-struktur

•  Campusplanen der betyder at flere medarbejdere skal være på 

mindre plads

•  Den nye universitetslov med ændrede styringsforhold herunder 

en ansat ledelse

 

Vigtige forhold for tAP´erne
•  Meningsfyldt og selvstændigt arbejde

•  Bedre mulighed for indflydelse på arbejdsmængde og på udvik-

lingsmuligheder

•  Bedre hjælp til indførsel af nye systemer

Pluk fra rapporten

»TAP-personalet oplever at deres arbejde er meningsfyldt, men de 

har ikke indflydelse på mængden af arbejde, og de oplever ikke at 

deres arbejde giver udviklingsmuligheder.«

Fra projektet ”trivsel i en forskningsverden”, gennemført på KU ja-

nuar 2006 – april 2008.

koMMUnikAtion – Maj Leth-Espensen, til venstre, er blandt de ansatte der har været på coaching-kursus.  

Hun føler hun er blevet bedre til at lytte blandt andet til kollegaen Alice Kynde som hun deler kontor med.
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SUnDHeDSPoLitik

Af Stine Maiken Brix

»Hvis du har en privat sund-
hedsforsikring, kan du springe 
ventelisten over og komme 
først på operationsbordet. 
Hvis du ikke har, må du pænt 
stille dig bagerst i køen og 
vente mindst en måned. Den-
ne udvikling bryder med prin-
cippet om lige adgang til sund-
hedsvæsenet,« siger ph.d. 
Martin Strandberg-Larsen fra 
Institut for Folkesundhedsvi-
denskab ved Københavns Uni-
versitet. 

Han har sammen med fire 
andre forskere udarbejdet en 
omfattende analyse af det 
danske sundhedsvæsen til Ver-
denssundhedsorganisationen 
(WHO). Konklusion er blandt 
andet at lighedsprincippet 
langsomt er ved at blive un-
dergravet.

Ulighed for skattepenge
Martin Strandberg-Larsen for-
klarer at antallet af danskere 
med en privat sundhedsforsik-
ring er vokset hastigt siden 
forsikringerne i 2002 blev fra-
dragsberettigede. 

»I 2001 havde omkring 
50.000 danskere forsikret de-
res sundhed, og i 2006 havde 

mere end 600.000 en privat 
sundhedsforsikring. Forsik-
ringsselskabernes egne prog-
noser forventer at mellem en 
og to millioner danskere har 
en privat sundhedsforsikring 
ved udgangen af 2009,« for-
tæller han.

Hvilke konsekvenser har det 
for det danske sundhedssystem?

»De private sundhedsforsik-
ringer som giver adgang til 
meget hurtig behandling, går 
imod princippet om let og lige 
adgang til sundhedssystemet. 
Det er folk i arbejde typisk i 
det private som er forsikret. 
Arbejdsløse, førtidspensioni-
ster, ældre, unge og de fleste 
offentligt ansatte er ikke med 
på vognen. Men da forsikrin-
gerne kan trækkes fra i skat, er 
vi reelt alle med til at betale 
for at nogle har særrettighe-
der.«

»Sundhedspolitisk er det 
fuldt legitimt at opbygge et så-
dant system hvor folk på ar-
bejdsmarkedet kommer til 
først. På nuværende tidspunkt 
er det dog et klart brud med 
de principper som er nedfæl-
det i sundhedsloven om let og 
lige adgang.«  

»En anden mulig konse-
kvens er at opbakningen til det 
offentlige sundhedsvæsen da-
ler. Måske vil flere begynde at 

spørge: Hvorfor betale til et 
dyrt offentligt system når jeg 
selv har en anden mulighed? 
Man kan også frygte at kvalite-
ten i det offentlige vil falde 
fordi den private sektor kan 
lokke den bedste arbejdskraft 
med højere løn.«

forsikring som fryns 
Hvad er baggrunden for den 
store vækst i de private forsik-
ringer?

»Da forsikringerne i 2002 
blev fradragsberettigede, kun-
ne vi se et klart skift. En forud-
sætning for at private sund-
hedsforsikringer er attraktive, 
er selvfølgelig også at der eksi-
sterer en privat sektor med ho-
spitaler og klinikker der kan 
levere hurtig behandling af 
god kvalitet. Den private sek-
tor havde igennem en årrække 
meget svært ved at opbygge en 
sådan kapacitet og i mange til-
fælde var hospitalerne under-
skudsforretninger. Der er igen-
nem en række reformer, her-
under det udvidede frie syge-
husvalg med ventelistegaranti-
en på en måned, skabt en fast 
kundetilstrømning til det pri-
vate marked, oven i købet del-
vist betalt af den offentlige 
sektor. Det har muliggjort 
langsigtet planlægning og fast-
ansættelser som har skabt en 

vækst i den private sundheds-
sektor.« 

»Paradoksalt nok var dan-
skerne som udgangspunkt ge-
nerelt ikke utilfredse med det 
offentlige system. Tværtimod. 
De danske patienter har i en 
årrække uddelt roser når de 
evaluerer behandlingen fra 
det offentlige. Hvis vi sam-
menligner os med de øvrige 
europæiske lande, ligger vi 
rigtigt godt placeret når det 
gælder patienttilfredshed.« 

»Ni ud af ti private sund-
hedsforsikringer er da også 
fortsat betalt af arbejdsgive-
ren. På lige fod med gratis in-
ternet og firmajulefrokosten er 
det blevet frynsegode som kan 
bruges til at tiltrække arbejds-
kraft. Den private sundheds-
forsikring er for størstedelens 
vedkommende således ikke et 
aktivt valg, men noget der er 
meget ’rart at have’ når nu 
chefen betaler.«

Hvordan kan vi vende udvik-
lingen?

»Hvis politikerne vil have et 
sundhedsvæsen hvor folk i ar-
bejde kommer først i køen, så 
bør dette afspejles i sundheds-
loven. Alternativt kan man ta-
ge lighedsprincippet alvorligt 
og ændre på de nuværende 
rammer der fremmer udviklin-
gen mod mere ulighed. En 

mulighed kunne også være at 
tilbyde private sundhedsfor-
sikringer til de dele af befolk-
ningen der i dag står uden mu-
lighed for at få en arbejdsgi-
verbetalt sundhedsforsikring. 
Man bør i så fald selvfølgelig 
diskutere om dette er en hen-
sigtsmæssig måde at bruge de 
knappe ressourcer på. Men på 
den måde kunne private sund-
hedsforsikringer blive en del 
af løsningen frem for et pro-
blem og være med til at lukke 
det voksende gab mellem bor-
gernes forventninger og de 
faktiske forhold.«

De vigtigste udfordringer
Hvad er de vigtigste udfordrin-
ger generelt for det danske 
sundhedssystem lige nu

»I forhold til den nuværende 
sundhedslov er det centralt at 
fastholde den dynamiske ba-
lance mellem lighed i adgang 
og ydelser af relativ høj kvali-
tet.« 

»Generelt leverer det dan-
ske sundhedsvæsen en god va-
re for pengene. Vi er uden tvivl 
rigtigt godt med når det gæl-
der effektivitet, men det er 
værd at sætte spørgsmålstegn 
ved om kvaliteten kan følge 
med i det høje tempo. I fremti-
den er det interessant at finde 
løsninger på hvordan vi også 

kan inddrage kvalitet i styring 
af sundhedssektoren.« 

»De største udfordringer 
skal løses på det organisatori-
ske plan. Vi skal skabe rammer 
som gør det lettere for de 
sundhedsprofessionelle at ud-
føre deres arbejde. De forskel-
lige niveauer skal hænge bedre 
sammen så sundhedssystemet 
bliver mere overskueligt og 
nærværende for patienter og 
pårørende. En mulighed er at 
lave større praksisenheder 
hvor praktiserende læger deler 
tag med apoteket, diætister og 
sygeplejersker. Her kan være 
konsultationer, opfølgning og 
patientuddannelse – alt bag 
samme dør.«

»Endelig er det vigtigt at hu-
ske på at vores sundhed af-
hænger af verdenen uden for 
sundhedssektoren. Vægten 
mellem de generelle forebyg-
gende og sundhedsfremmende 
aktiviteter uden for sundheds-
væsenet og den direkte fore-
byggende og behandlende 
indsats fra sundhedsvæsenets 
side bør derfor fortsat være til 
diskussion hvis vores mål er at 
forbedre den danske befolk-
nings sundhedstilstand og 
middellevetid yderligere.«

Interview

Har du penge, så kan du få…
Logikken fra Bageren i Nørregade er ved at brede sig til sundhedsvæsenet. Det viser en ny bog som 
et forskerhold fra Københavns Universitet har udarbejdet for verdenssundhedsorgansationen WHo

Bogen med titlen: Denmark: Health system review kan hentes  

gratis online (PDF format) på:  

http://www.euro.who.int/Document/E91190.pdf 

Den trykte udgave af bogen kan bestilles ved at skrive til  

info@obs.euro.who.int

Bogens forfattere er ph.d.-stipendiat Martin Strandberg-Larsen, 

forskningsassistent Mikkel Bernt Nielsen, lektor Signild Vallgårda, 

professor Allan Krasnik og lektor Karsten Vrangbæk alle fra Kø-

benhavns Universitet. Bogen er redigeret af professor Elias Mossia-

los fra London School of Economics and Political Sciences, samt The 

European Observatory on Health Systems and Policies.

LigHeDSPrinCiP – Ph.d. 

Martin Strandberg-Larsen fra 

Institut for Folkesundhedsvi-

denskab har sammen med fire 

andre forskere lavet en analyse 

af det danske sundhedsvæsen. 

Konklusionen er blandt andet 

at lighedsprincippet langsomt 

er ved at blive undergravet.
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HUMAn reSoUrCe MAnAgeMent

Af Tania Maria Johannesen

Ny universitetslov, fusioner og nyansatte ledere 
på alle niveauer er blot nogle af de fundamen-
tale forandringer Københavns Universitet har 
været udsat for de seneste år. Det har skabt nye 
udfordringer. Og til at hjælpe udviklingen på 
skinner blev der sidste efterår oprettet en særlig 
afdeling for Human Resources (HR) på univer-
sitetet.

Niels Balslev Wendelboe hedder manden der 
står i spidsen for den nye afdeling, og han skyn-
der sig at berolige alle dem der ser afdelingen 
med det smarte navn som endnu et led i ma-
nagementtankegangens indtog på universite-
tet.

»HR-afdelingen er jo ikke som sådan en ny-
opfindelse. Det er et lykkeligt sammenbragt æg-
teskab af sektioner, vi allerede havde i forve-
jen,« forklarer han og nævner blandt andet kur-
susenheden PUMA, arbejdsmiljøsektionen og 
HSU-sekretariatet.

»Det nye ved HR-afdelingen er først og frem-
mest at vi tænker de sektioner sammen fordi de 
alle sammen har et overordnet formål der 
handler om at gøre KU til en mere attraktiv ar-
bejdsplads for alle vores medarbejdere og lede-
re. Der er en lang række faktorer der afgør om 
medarbejderne synes det er spændende at gå 
på arbejde, og det skal vi selvfølgelig – ligesom 
en lang række af de universiteter i udlandet vi 
gerne vil sammenligne os med – arbejde profes-
sionelt med.«

Han er derfor ikke i tvivl om at moderne HR 
har en rolle at spille – også på et gammelt uni-
versitet.

»Jeg har været konsulent i rigtig mange år og 
i mange forskellige organisationer og virksom-
heder, og jeg har aldrig før oplevet at så mange 
nye ledere i en organisation er kommet til på så 

kort tid. Udviklingshastigheden på KU har væ-
ret kolossal, og er det stadig. Samtidig har vi en 
500 år gammel tradition, og vi er vant til at ha-
ve valgte ledere. Derfor skal universitetet væn-
ne sig til de ansatte ledere: Hvilke krav kan der 
stilles til dem, hvilke krav stiller de til sig selv 
og deres medarbejdere, og hvad er egentlig god 
ledelse på KU? Disse spørgsmål er vores abso-
lutte fokusområde lige nu,« fortæller han.

Siden december har HR-afdelingen været i 
gang med første fase af et stort ledelsesevalue-
rings- og udviklingsprojekt. Det igangværende 
arbejde handler om at definere hvad god ledel-
se på KU er, og at udvikle et kompetencekata-
log som senere skal bruges som baggrund for 
evaluering og udvikling af alle universitetets le-
dere.

»KU er en særegen organisation. Vi er noget 
særligt qua vores opgaver og qua vores historie. 
Derfor er det at udøve god ledelse på KU heller 
ikke nødvendigvis det samme som i en kommu-
nalforvaltning eller en høreapparatvirksomhed. 
De særlige krav en organisation som KU stiller 
til ledelse, er vi nu i gang med at afdække for at 
undgå at vi bare kopierer det alle mulige andre 
har gjort,« fortæller Niels Balslev Wendelboe.

kerneydelser i fokus
Netop universitetets særegenhed er vigtig for 
den nye HR-direktør der selv kommer fra en 
stilling i det private erhvervsliv.

»Vi er nødt til hele tiden at huske på hvorfor 
vi er her. Vi er et universitet, vi har en række 
kerneydelser som handler om forskning, ud-
dannelse og formidling, og det er min opgave at 
sikre at de ydelser bliver understøttet bedst mu-
ligt. Et af mine yndlingscitater om forskellen på 
ledelse i en privat virksomhed og på et universi-
tet er at jo højere du kommer op i hierarkiet i 
det private, jo flere har du der arbejder for dig. 
Jo højere stilling du har på et universitet, jo fle-
re arbejder du for,« siger han og fortsætter:

»Vores kerneydelser er knyttet til den enkelte 
forsker og underviser. Og jeg vil vove den på-
stand at det er de færreste af vores videnskabe-
lige medarbejdere der primært er drevet af løn-
nen. Den skal selvfølgelig være i orden, men det 
er min oplevelse at de er drevet af en passion 
for et fag og et ønske om at bidrage til en faglig 
udvikling. Og det giver et helt andet engage-
ment end man ser i mange private virksomhe-
der.«

På tværs og hver for sig
Medarbejdernes særlige position på universite-
tet afspejler sig også i en lang tradition for, og 
dermed også forventning om involvering. Og 
det er noget Niels Balslev Wendelboe har tænkt 
sig at holde fast i.

»Vi er en relativt stor organisation med 7.500 
medarbejdere, så vi har ingen intention om at 
alle de processer vi sætter i gang, skal drives fra 
centralt hold. Jeg er ikke centralist. Jo mere der 
kan foregå tæt på kerneydelserne på fakulteter-
ne, jo bedre,« forklarer han.

Men samtidig handler det for den nye HR-di-
rektør om at skabe nogle fælles løsninger for 
hele universitetet der hvor det kan betale sig.

»Meget af det der foregår decentralt, kan jo 
være rigtig godt, men det er måske mindre opti-
malt hvis man tænker i det ressourceforbrug 
der er ved at udvikle så mange forskelligartede 
løsninger. Men man skal samtidig passe på ikke 
bare at gøre ting ens, for virkeligheden er ofte 
forskellig fra fakultet til fakultet og fra institut 
til institut. For mig er pointen at gøre tingene 
mere ensartet der hvor der ikke er grund til at 
gøre det forskelligt. Vi kan spare ressourcer og 
få bedre kvalitet i løsningerne hvis vi lægger ho-
vederne i blød i fællesskab frem for at skulle op-
finde 55 forskellige modeller,« vurderer Niels 
Balslev Wendelboe.

Han fremhæver ledelsesudviklingsprojektet 
som et godt eksempel på at det betaler sig at 

tænke på tværs, ligesom arbejdspladsvurderin-
ger og medarbejderudviklingssamtaler er op-
lagte områder at udvikle fælles retningslinjer 
og metoder for. 

For at sikre at initiativerne tager udgangs-
punkt i virkeligheden på fakulteterne, er der 
blevet oprettet et HR-koordinationsudvalg med 
repræsentanter fra de forskellige fakulteter. 
Udvalget skal dels sørge for at HR-afdelingen 
får input og er opmærksom på de behov de an-
satte oplever på institut- og fakultetsniveau, og 
dels at de strategier og initiativer der kommer 
fra HR-afdelingen, bliver implementeret decen-
tralt. 

Debat gavner visioner
Netop implementeringen af de mange nye initi-
ativer fra HR-afdelingen ligger Niels Balslev 
Wendelboe meget på sinde.

»Der er en tese der siger at man i universitets-
verdenen erklærer sejr i det øjeblik strategien er 
lagt, og det at implementere er mindre udbredt 
end i for eksempel private organisationer. Der-
for er en af vores udfordringer på KU at få mere 
handlekraft ind i organisationen for at sikre at 
for eksempel de personalepolitiske grundprin-
cipper bliver til realiteter,« forklarer han.
 Og det er der behov for. Da de ti personale-
politiske grundprincipper blev lanceret i de-
cember sidste år, skabte de voldsom debat og 
blev beskyldt for at være alenlangt fra virkelig-
heden på KU. Ifølge Niels Balslev Wendelboe er 
det kun positivt fordi det viser at ambitionen er 
vidtgående, og det lægger pres på hele KU for 
at realisere principperne.

»Det handler jo om at få principperne ud at 
arbejde i de lokale samarbejdsudvalg og i fakul-
tetssamarbejdsudvalgene. Lad folk snakke om 
dem og tage stilling til hvor de synes vi klarer os 
relativt godt, og hvor de synes vi har behov for 
at udvikle vores arbejdsforhold, vores arbejds-
miljø, vores måde at være sammen på. Det at få 

Interview

» Vi må aldrig glemme  
hvorfor vi er her«
Der er nok at tage fat på for Københavns Universitets første HR-direktør. De seneste 
års voldsomme organisationsændringer har sat deres spor. Nu skal HR-afdelingen 
hjælpe til at både medarbejdere og ledere finder sig til rette under de nye vilkår

Ledelse af menneskelige ressourcer 
(eng. ’Human resource management’)

Ledelsesstrategi som oprindelig blev udviklet i USA i 1950’erne 

og 1960’erne med henblik på at udnytte de menneskelige res-

sourcer i virksomheder og organisationer. Grundidéen er at det 

enkelte menneske er i besiddelse af ressourcer og potentialer 

som ikke kommer til udfoldelse i et tayloristisk organiseret ar-

bejde, det vil sige et arbejde der blandt andet med henblik på 

rationalisering er opsplittet i en række enkeltbestanddele. Hu-

man resource management er blevet en stadig mere udbredt le-

delsesstrategi som først og fremmest har vundet indpas i videns-

tunge og højteknologiske virksomheder.

Med opmærksomheden rettet mod den enkelte medarbejders 

færdigheder og kvalifikationer repræsenterer human resource 

management en udtalt tendens til individualisering både med 

hensyn til det konkrete arbejdes indhold og med hensyn til afta-

ler om løn og arbejdsvilkår. Det er blevet påpeget at med en sti-

gende udbredelse af human resource management vil det tradi-

tionelle kollektive aftalesystem få mindre betydning.

Kilde: Gyldendals online leksikon

Blå bog

Niels Balslev Wendelboe er 42 år,  

er amerikansk gift og har to børn.

Uddannelse: Cand.psych. fra Århus 

Universitet, 1993.

Tidligere arbejde:

�00�-�00� 

GN Store Nord A/S: Global HR direktør

�00�-�00�

Right Kjaer & Kjerulf: Seniorkonsulent og projektchef, 

fra 2000 partner, direktør og medlem af direktionen

1991-199� 

Udviklingskonsulenterne ApS: Trainee, konsulent og se-

niorkonsulent

en samlet personaleafdeling
FUSION – Siden august sidste år har Københavns Universitet haft både en afdeling for HR og Organi-

sationsudvikling og en personalesektion. Det er netop besluttet at de to afdelinger fra 2009 bliver slå-

et sammen, så personalesektionen bliver en enhed i HR-afdelingen. Baggrunden for sammenlægnin-

gen er dels at der har været mange overlap mellem de to afdelingers opgaver blandt andet i forbin-

delse med rekruttering og udarbejdelse af personalepolitik, og dels at få afdelingen til at matche or-
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dialogen i gang, få truffet nogle beslutninger og 
sat handling bag ordene er jo det det drejer sig 
om,« siger han.

kan ikke konkurrere på løn
En anden af de helt store udfordringer for HR-
afdelingen er manglen på arbejdskraft som føl-
ge af den rekordlave arbejdsløshed på det dan-
ske arbejdsmarked.

»Vi kan også mærke den massive konkurren-
ce om arbejdskraften. Og hvis vi ikke, ligesom 
de organisationer vi konkurrerer med, er i 
stand til at synliggøre at vi er noget særligt, bli-
ver det svært at tiltrække arbejdskraft frem-
over,« vurderer HR-direktøren.

I de personalepolitiske grundprincipper hed-
der det at KU skal have løn- og ansættelsesvil-
kår der gør det muligt at tiltrække og fastholde 
kvalificerede medarbejdere. Men Niels Balslev 
Wendelboe er klar over at en offentlig instituti-
on ikke bredt vil kunne konkurrere med de pri-

vate virksomheder på lønniveauet. Derfor er 
det centrale ifølge ham alt det andet KU kan til-
byde.

»Vi skal tænke meget mere i at tilbyde de 
bedst mulige arbejdsvilkår med udfordrende 
opgaver og rammer man kan udfolde sig og 
vokse i. Noget der betyder ufatteligt meget for 
rigtig mange mennesker, er at de ikke oplever 
at blive millimeterstyret med tidsregistrering og 
opfølgning på alt hvad de laver. Det kan godt 
være lønningerne på nogle områder er bedre i 
det private, men der er også en helt anden grad 
af kortsigtet resultatorientering og ledelses-
mæssig påvirkning af den enkelte medarbejder 
end på KU,« forklarer han.

Altid kritiske røster
Det synspunkt kan virke paradoksalt set i lyset 
af den seneste tids kritik af universitetsloven. 
Mange ansatte mener netop den har begrænset 
de ansattes frihed og øget detailstyringen. Og 

Niels Balslev Wendelboe forstår delvis kritik-
ken.
 »Jeg synes da heller ikke universiteterne skal 
detailstyres så meget som jeg oplever vi bliver. 
Men det er de rammevilkår jeg har at arbejde 
under, og det må jeg så påvirke så meget jeg nu 
engang kan i min position.«
 Men samtidig er hans vurdering at de store 
forandringer den seneste universitetslov har 
medført, også kræver tilvænningstid.
 »Lad os være ærlige: Der vil altid være util-
fredshed på et universitet. Vi bliver aldrig en 
kritikløs organisation, men jeg tror at nogle af 
de kritiske stemmer der er lige nu, er faldet me-
re til ro når forandringerne har haft tid til at 
bundfælde sig,« siger han.
 Derfor ser han det heller ikke som sin primæ-
re opgave som HR-direktør at gøre ’de mest 
utilfredse tilfredse’, men at gøre det ’bedst for 
de fleste’, som han udtrykker det. Det skal ske 
ved at der kommer øget fokus på ledelse, kom-

petenceudvikling, arbejdsmiljø og en række an-
dre områder. Alligevel ser Niels Balslev Wen-
delboe ikke et helt nyt KU når han kigger fem år 
ud i fremtiden.
 »KU har klaret sig rigtig, rigtig godt i mange 
år, og det barn skal ikke kastes ud med bade-
vandet,« siger han.
 At universitetet er ved at forvandle sig til en 
privat virksomhed, afviser han også:
 »Men man skal være arrogant for at tro man 
ikke på nogle områder kan lære noget af er-
hvervslivet. For eksempel på it- og økonomiom-
rådet, og for den sags skyld også på HR-områ-
det. De områder har jo trods alt ikke været KU’s 
kerneområder historisk set. Vi skal bare ikke 
overtage dem ukritisk. Og så er det jeg er glad 
for at være på et universitet; der er absolut in-
gen risiko for at vi overtager noget som helst 
ukritisk,« siger han.

Hr-strategien

Ledelsesevaluering og -udvikling

’God ledelse’ på KU bliver defineret på baggrund af kvalitative 

interviews med ledere, deres chefer, kollegaer og medarbejdere 

samt en række fokusgrupper. Arbejdet resulterer i et kompe-

tencekatalog der skal danne grundlag for den efterfølgende le-

delsesevaluering, ledelsesudvikling og ledelsesrekruttering på 

hele KU.

kU som attraktiv arbejdsplads

KU skal være et attraktivt sted at arbejde og kendes for at være 

det udadtil for at kunne fastholde og tiltrække medarbejdere. 

HR afdelingen laver derfor en række undersøgelser af hvilke at-

traktionsfaktorer der er vigtige for de ansatte, blandt andet fra-

trædelsesinterviews og undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, og 

arbejder med en række initiativer der skal styrke KU som attrak-

tiv arbejdsplads, blandt andet implementering af de nye grund-

principper for personalepolitik. 

internationalisering

Der etableres en serviceenhed primært til håndtering af internatio-

nale medarbejdere for at gøre KU mere attraktivt for udenlandske 

ansøgere og øge serviceniveauet for de medarbejdere og deres fa-

milier der allerede er her.

kvinder i forskning

KU skal have flere kvinder i alle typer videnskabelige stillinger. Be-

styrelsen vedtog først i marts tre initiativer der skal øge andelen af 

kvindelige lektorer og professorer. Initiativerne vil løbe over de 

næste fem år.

Arbejdsmiljø

Der etableres et samlet system til arbejdspladsvurderinger for 

alle enheder på KU. Vurderingen skal omfatte både psykisk og 

fysisk arbejdsmiljø og danne grundlag for handlingsplaner for 

forbedringer. Der er efter samme koncept netop gennemført en 

undervisningsmiljøvurdering for alle universitetets studerende.

kompetenceudvikling og karriereveje

Medarbejderudviklingssamtaler gøres obligatoriske for alle 

medarbejdere, og ledere og medarbejdere vil blive klædt på til 

at gennemføre samtalerne med højest mulige kvalitet. HR afde-

lingen arbejder derudover med generel kompetenceudvikling, 

samt specifikke indsatsområder som kollegial supervision og 

mentorordninger. 

Kilde: Sagsnotat om ’Præliminær HR Strategi/Indsatsområder 2008.

trADition og for- 
nYeLSe – De gamle hoved-

bygninger ved Frue Plads dan-

ner rammen for den nye HR-af-

deling. Direktør Niels Balslev 

Wendelboe mener det er vigtigt 

at huske historien, men tiden er 

også moden til forandringer, og 

at vi kan lære meget ved at 

vende blikket uden for universi-

tetsfirkanten.
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ganiseringen af personale og HR på fakultets- og institutniveau hvor der ikke er et skel mellem de to 

ting, bedre. 

Niels Balslev Wendelboe der i dag er vicedirektør for HR og Organisationsudvikling kommer til at stå i 

spidsen for den samlede afdeling, mens Antonio Castrone der i dag er vicedirektør for Økonomi og 

Personale fortsat vil være vicedirektør for Økonomi.
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kokkeBeSøg

Af Christoffer Zieler

»I den lille æske er der en gen-
nemsigtig strimmel – anbring 
den på tungen.« De mange 
mennesker i salen lystrer gu-
ruen. Smager forsigtigt. Har-
piks. Sødligt. Ikke helt tosset, 
faktisk. Det er røgelse vi spi-
ser. Som at slikke en katolsk 
kirke. Tappet fra et træ og 
hentet i Oman, og nu altså ser-
veret på en lille opløselig fir-
kant som et LSD-trip. 

Normalt plejer undervisere 
ikke at aflevere deres pointer i 
spiselig form, men Heston Blu-
menthal er ikke nogen normal 
gæsteforelæser. LIFE har invi-
teret ham på besøg så hans be-
rømmelse kan smitte af på fa-
kultetets nye satsninger inden 
for gastronomi.

»Jeg håber han taler både til 
køkkenentusiasten og til kemi-
keren,« siger Christian Bukh, 
ph.d-studerende og Blument-
hal-fan, mens vi maser og 
skubber i passagen foran audi-
toriet inden forelæsningen. 
Christian har fulgt mesterkok-
kens udforskninger af målti-
dets muligheder på Discovery, 
og medbringer en kogebog i 
rygsækken i håbet om en sig-
natur.

Spis med ørerne
Heston Blumenthals madlav-
ning er spændende. Som en af 

bannerførerne for den moleky-
lære gastronomi har han for-
undret madelskere med sneg-
lesuppe og æg og bacon-is og 
nedbrudt grænserne mellem 
laboratoriet og den højere 
madkunst. Selv foretrækker 
Blumenthal den mindre viden-
skabeligt ladede jobtitel ’køk-
kenalkymist’.

Alkymisten er selvlært. Som 
15-årig var han med familien i 
Sydfrankrig, og her havde bå-
de Heston og forældrene deres 
første møde med fornem køk-
kenkunst. 

»Jeg voksede op i 1970’er-
ne,« forklarer han. »Dengang 
var olivenolie noget man køb-
te på apoteket.« 

Kombinationen af fantastisk 
provencalsk mad, larmende ci-
kader, tjenere med cykel-
styroverskæg og duften af la-
vendler var overvældende. 
Den kom til at definere 
Hestons projekt: den multi-
sensoriske madoplevelse. Man 
skal ikke blot smage maden, 
alle sanser må i spil.

Teenageren gik hårdnakket 
i gang med at uddanne sig, og 
i 1995 åbnede Heston Blu-
menthal sin restaurant, The 
Fat Duck, i en gammel pub i 
Bray uden for London. I dag, 
tre Michelin-stjerner, nogle tv-
serier og et par æresdoktorater 
senere, er han gastronomisk 
superstjerne. Han er tæt og 
rundbarberet, og det ovale, 
halsløse hoved, nydeligt tve-

delt af et par firkantede brille-
glas, udsender bølger af velvil-
lig energi, mens han viser vi-
deo og fortæller om sit virke 
på hverdagsengelsk.

Lyde spiller, forklarer Blu-
menthal, en afgørende rolle i 
måltidet. Spiser man en østers 
mens man lytter til optagelser 
af mågeskrig og bølgeskvulp, 
virker den ikke blot mere salt 
end den egentlig er, den sma-
ger også bedre end den østers 
der indtages til lyden af en 
gryntende gris i en stald. Det 
er østersspisning som eksperi-
mentel psykologi. 

Men er det her også bare 
underholdning? Hvad er det 
LIFE har gang i?

et ødelagt varemærke
De molekylære gastronomers 
projekt handler om at dekon-
struere den mad vi spiser og 
genopbygge nye og velsma-
gende måltider. Dansk fødeva-
reforskning har til en vis grad 
altid drejet sig om noget af det 
samme: hvordan man skiller 
fødevarer ad, gør dem bakte-
riefri og masseproducerer dem 
ekstremt billigt. Men nu vil 
forskerne til at arbejde med 
lækker mad. Risikerer LIFE ik-
ke at ødelægge sit brand?

»Ja, vi ødelægger det på den 
gode måde,« forklarer Michael 
Bom Frøst, lektor i sensorik og 
tilknyttet LIFE’s forskningspro-
jekt i molekylær gastronomi. 

»Vi har igennem årene lagt 

meget energi i at udvikle sun-
de og sikre fødevarer i Dan-
mark. I nogle tilfælde på be-
kostning af smagen.« 

Pointen er at eftersom dan-
ske lønninger er høje, er det 
ikke givet at Danmark fortsat 
kan konkurrere inden for mas-
seproduktionen af fødevarer. 
Der er grund til at overveje al-
ternative indgangsvinkler. 

»Fremtidige kandidater skal 
kunne navigere i krydsfeltet 
mellem smag og sundhed,« si-
ger Michael Bom Frøst. »Det er 
ikke banalt. Grundlæggende 
bliver mad jo først sundt når 
det bliver spist.«

Vil man ændre fødevarekul-
turen, må man bringe folk 
sammen og udveksle viden. De 
bedste danske kokke arbejder 
for tiden kreativt med at ud-
vikle et nyt nordisk køkken. 
Man bruger råvarer som ikke 
historisk har været spist, og 
man eksperimenterer med nye 
sammensætninger. Det kræver 
viden og laboratorieteknik, og 
her kan LIFE’s eksperter gøre 
gavn. 

René Redzepi, køkkenchef 
på Noma, havde for eksempel 
problemer med at håndtere 
frisk ost, og her kunne mejeri-
teknologerne på LIFE levere 
en løsning på en halv time. 

Langtidsstegning ved meget 
lave temperaturer er et andet 
eksempel på en metode der 
stammer fra laboratoriet, men 
som har højnet kvalitetsni-

veauet i de professionelle køk-
kener til gavn for landets 
madelskere.

Michael Bom Frøst er ikke i 
tvivl om at fremtiden tilhører 
forskere med gastronomisk vi-
den. 

»Vores kandidater bliver de 
første der har redskaberne til 
gastronomisk sund madudvik-
ling på et akademisk niveau.« 

Samarbejdet med Blument-
hal vil man udvikle fremover. 
Til efteråret er to af Life’s ph.
d.-studerende inviteret på ar-
bejdsophold på The Fat Duck.

Læderklædte tallerkner 
og brændende sorbet
Kemiker Christian Bukh er ik-
ke en af dem. Men han får sin 
autograf. Seancen var i under-
kanten af hvad han havde hå-
bet, forklarer han med nord-
jysk uimponerethed, men han 
er heller ikke utilfreds. 

»Jeg var glad for at se at han 
faktisk bruger rotationsfor-
damper og andet laboratorie-
udstyr,« uddyber Christian. 
»Det er tydeligt at han trækker 
på kemisk og fysisk viden i sit 
arbejde med mad.«

Smagen af røgelse på strim-
len indgår – sammen med guld 
og myrra, forstås – i en jule-
middag som Heston Blument-
hal i sin tid sammensatte til 
britisk tv. En anden multisen-
sorisk ret er en flammende, 
varmebestandig æblesorbet 
der bliver overhældt med whi-

sky i en tallerken beklædt med 
rødt læder mens borddekorati-
onen udsender bølger af duf-
ten af en elsket onkels hyggeli-
ge dagligstue.

Gæsterne ikke blot smager 
avanceret julemad – også føle-
sans, ører, næse og øjne bliver 
bombarderet med sanseind-
tryk. Fungerer det? 

Heston og hans tatoverede 
væbner demonstrerer: de hæl-
der varmt vand i blomsterde-
korationen og straks bølger 
onkel-røgen ud i salen. Det 
lugter ... ja, lidt som onkel i en 
lænestol. Ikke dumt.

Hvis den globale fødevare-
krise fortsætter, kan vi overve-
je at spise hinandens onkler. 
Prøv dem, eventuelt med æb-
le.

Links:

Info om uddannelsen ”Gastro-

nomi og sundhed”:

http://www.life.ku.dk/uddan-

nelse/kandidatuddannelse/ga-

stronomiogsundhed.aspx 

Lifes nye netportal om mad og 

sundhed:

http://foodoflife.dk

DAgenS MAnD i SkYSoVS – Heston Blu-

menthal undrer sig ikke over at fødevareviden-

skaben pludselig bruger sine færdigheder i den 

gode sags tjeneste. Den samme teknologi der kan 

bruges til at pumpe vand i en discountskinke, kan 

jo bruges til at føre liflig sky tilbage i en stegt 

lammekølle, pointerede han på et kort pressemø-

de efter forelæsningen .

Duften af onkel  
og en østers  
i en stald
I industrien har man dekonstrueret  
fødevarer i generationer, men nu vil LIFE 
være med til at samle dem igen på nye  
og positive måder

Reportage

FoTo: CHRISToFFER ZIELER
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Le CAnniBALe

Af Christoffer Zieler

Le Cannibale er en af byens bedre frokostre-
stauranter i 30-kroners klassen. I kælderen un-
der Københavns Universitets hovedbygning til-
trækker den hver dag sin portion af det vel-
klædte segment der udgør den historiske muse-
umsfirkants ledelseslag og administration. Det 
er her den forbrænding der er drivkraft for den 
ledelse der udstråler fra de hjerner der bebor 
elfenbenstårnets øverste etager, bliver igang-
sat. Det sker ved frokosttid.

På Le Cannibale er der mulighed for at få et 
nyfigent glimt af universitetets kendisser, Lykke 
Friis med en sandwich i farten, Ditlev Tamm i 
slangeskindsbuks. 

Her serveres mad fra buffet, og den virker 
indbydende selv nu klokken 12.40 efter at de 
tidligt sultne har hærget fadene. Man spiser alt 
hvad man kan bære for en 30-krone. Det er bil-
ligt, og vi antager at nogen subsidierer vold-
somt. Her findes formentlig den egentlige årsag 
til at universitetet opgiver så mange af sine fine 
lokaler i det indre København. 

Usmilende smiley
Men hov, hvad er nu dét? Ved buffetens start-
mærke har Fødevarekontrollen anbragt den su-
rest mulige smiley. Etablissementet er blevet 
mødt med kritik og et bødeforlæg på 10.000 
kroner. 

»Umuligt,« tænker man. »Idioter!« Der må 
foreligge en misforståelse. Her ser så pænt ud. 
Desuden er vi sultne, og instinktivt på kanti-
nens side. Vi stopper ikke op og læser detaljer-

ne. Det er der heller ikke tid til. Nu skubber kø-
en til os.

Et særligt touch er de store mængder tilbe-
hør. Alt hvad der kan stænkes eller drysses, fin-
des her uden ekstra beregning. Fra engelsk sovs 
til saltede græskarkerner. Og så er her brød. I 
dag i to glimrende rugversioner og en enkelt lys 
variant med sej skorpe af Emmery-typen.

Min medspiser foreslår en let anretning af 
rugbrød med karrysild, svampesalat med frisk 
spinat og kartoffel, kogt æg, marinerede puylin-
ser, kapers, revet løg, ristet løg, oliven, syltet 
hvidløg, peberrod, remoulade, grøn salat med 
fintsnittet kål, rødkitost, friskskåret ananas, ja-
lapeños, en god chili med bønner og revet ched-
dar og en mad med roastbeef, og jeg slår til. Det 
ser forbavsende harmonisk ud på tallerkenen.

Koldt, filtreret vand fås uden ekstra bereg-
ning.

Maden kan spises inden døre, eller hvis vejret 
tillader det, på nogle kun ganske let fuglelorte-
strejfede bænke under magnolietræerne og den 
åbne himmel. Her endda med udsigt til den 
smækre tjener på hotelcafeen overfor hvis gæ-

ster spiser lige så godt, men cirka otte gange 
dyrere. Det her er virkelig godt. Men er det godt 
nok?

Vi rejser os øjeblikkelig og går. 

testens andendag
48 timer senere vender vi tilbage. Le Cannibale 
må testes igen. Denne gang er her virkelig 
trængsel, og et uvelkomment stressmoment 
trænger sig på i form af en kraftig dame med 
halvbriller som er sulten i køen bag os. Hun har 
været her før. Kender sine bevægelsesmønstre 
og sine præferencer. Ingen tøven denne gang: 
Kålsalat med mango, granatæblekerner, julien-
neskåret mango, skinkesalat, kryddersild, 
mayo, et halvt æg, veltempereret blåskimmel-
ost, høvlet bacon, marineret blomkål, kalkun-
steg, vildtsalami, bagte løg, ananas, rugbrød, 
oliven med timian, frisk figen, let glasagtige 
kartofler, kompot af peberfrugt med chili, ka-
pers, agurker, råkost og rødbede bliver hurtigt 
lagt på tallerkenen.

Sekunder efter er vi tilbage under magnolie-
træet.

Også denne gang har vi fået serveret dejlig 
mad. Og javist, selvfølgelig er der skønhedsfejl. 
Sådan er det altid. Råkosten kunne nok trænge 
til et skvæt citronsaft, og kartoflerne har i grun-
den en væmmelig konsistens. Men dette andet 
besøg har til gengæld slået fast at køkkenet på 
ingen måde serverer den samme mad fra dag til 
dag. Det er muligt at forspise sig på vidt forskel-
lige måder på Le Cannibale, og hver dag i ugen 
får sit særlige kendemærke. I dag, for eksempel, 
høvlspånerne af bacon.

koldtbordsvrag
Og hvordan skal vi egentlig betragte brugen af 
bacon som et tilbehør? Er baconfnuller et accep-
tabelt drys, eller er det vulgært? Min medspiser 
kigger op. 

»Begær og æstetik følges sjældent ad,« siger 
han. »Heller ikke god smag og erotik.« (Medspi-
seren kan godt lide kvinder med smykker og 
bling og lidt for meget makeup, men han ved al-
drig hvad han skal sige til dem). Tankefuldt 
skubber han et stykke kalkun hen til en stump 
blåskimmelost før han spidder begge og gumler 
dem stille.

Mængden af mad på Le Cannibale er over-
vældende. Her er man gæst i en Sjöwall og 
Wahlöö-roman, et koldtbordsvrag in spe i bob-
slædefart mod porøs lever, gammelmandssuk-
kersyge og kolesterolknopper på øjenlågene. 
Det er en lyksalig fornemmelse. Det eneste der 
virkelig mangler, er en kølig snaps og en bitter 
espresso i en lille, brandvarm kop. 

Men kan det alligevel anbefales, buffetkon-
ceptet? Består der ikke altid en fare for over-
spisning? Er vi klar til alle disse valg? 

Nej.

Madanmeldelse

Alt godt, du kan slæbe

Universitetsavisens sultne hoftegner har  
denne gang bevæget sig ned i kælderen  

under hovedbygningen i Nørregade 10 for at  
checke hvad rektoratet og andre ansatte i  

Fællesadministrationen lader sig spise af med
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StUDenterBeVÆgeLSe

Af Tania Maria Johannesen

Der var dømt rundbordsdis-
kussion da Danske Studeren-
des Fællesråds (DSF) nystifte-
de alumneforening onsdag af-
ten den 28. maj havde invite-
ret til debatmøde om studen-
terbevægelsen rolle i samfun-
det. 

På mødet deltog ud over ar-
rangørerne syv af de nuværen-
de aktive studenterpolitikere 
og en håndfuld repræsentan-
ter fra 68-generationen med 
de to oplægsholdere David 
Rehling og Niels Bredsdorff i 
spidsen. 

Med de to generationer pla-
ceret i hver sin ende af det lan-
ge bord, kom situationen til at 
minde om et andet meget de-
batteret emne – gruppeeksa-
men. Og det var studenterpoli-
tikken der stod til bedømmel-
se.
 Niels Bredsdorff, der var ak-
tiv omkring studenteroprøret i 
’68 og formand for DSF i peri-
oden 1969-71, lagde hårdt ud 
med at kritisere aftenens over-
ordnede spørgsmål:

»Der er en afgørende forskel 
mellem en studenterbevægel-
se og en studenterorganisati-
on. I ønsker en bevægelse, 
men har en organisation. Og 

Hvad er studenterbevæ-
gelsens rolle i dagens 
samfund? Det var spørgs-
målet da Alumneforenin-
gen i Danske Studeren-
des Fællesråd inviterede 
til intimt debatmøde. Nu-
tidens studenterpolitikere 
fik både afklapsninger og 
gode råd af deres for-
gængere

er den så vigtig for samfundet? 
Svaret på det må være nej. En 
oprørsk og kritisk bevægelse er 
vigtig. Spørgsmålet bør derfor 
være: Hvad er studenterorga-
nisationernes rolle i forhold til 
at skabe en bevægelse?«
 At der er lidt forvirring om 
begreberne gav nuværende 
formand Bjarke Refslund sin 
forgænger ret i.
 »Der er ingen decideret stu-
denterbevægelse i dag. Men 
man sondrer heller ikke på 
samme måde som tidligere. 
Når jeg bliver spurgt hvad jeg 
laver, kan jeg godt finde på at 
sige: Jeg er formand for stu-
denterbevægelsen,« forklarede 
han.
 Stinna Gammelgaard, der er 
næstformand i DSF, gav sit 
bud på hvorfor det forholder 
sig sådan:
 »Vi er en meget lille gruppe 
af mennesker der har haft så 
travlt med at få indflydelse at 
vi har tabt bevægelsen,« lød 
hendes selverkendende kom-
mentar. 

Hvor ophører mandatet
David Rehling var medlem af 
Moderate Studerende og stu-
denterrepræsentant i Konsisto-
rium på Københavns Universi-
tet fra 1970 til 73. Han mener 
heller ikke at nutidens studen-
terbevægelse, eller studenter-

organisationer om man vil, 
spiller en reel rolle i samfun-
det. Men den bør gøre det.
 »Universitetsreformen har 
fået så mange mærkelige kon-
sekvenser at det burde kunne 
lade sig gøre at mobilisere en 
studenterbevægelse,« argu-
menterede han i sit oplæg og 
lagde dermed op til debat om 
hvilke sager de studerende bør 
interessere sig for.
 »I 1969 og 1970 blev Stu-
denterrådet på Københavns 
Universitet og DSF overtaget 
af nogen for hvem reformen 
rakte længere end universi-
tetsverdenen med paroler som 
’Stands USA’s imperialisme’ og 
’Knus den borgerlige stats-
magt’. Det er oprørende og an-
stødeligt at fremføre sådanne 
krav på alle studerendes veg-
ne. Man er nødt til at trække 
en grænse for hvor mandatet 
ophører, og studenterorgani-
sationen må aldrig gå længere 
end der er belæg for i studen-
terbevægelsen,« lød hans eget 
bud.
 Niels Bredsdorff var ikke 
helt enig i den betragtning:
 »Det er utænkeligt at der 
havde været et studenteroprør 
hvis der ikke havde været for 
eksempel en Vietnambevægel-
se. Tingene kan ikke skilles 
ad.«

intern debat er vigtig
Begge veteraner rådede dog 
de studerende til at glemme 
’68 og i stedet se på udfordrin-
gerne i dag. Og der var også 
enighed om at studenterorga-
nisationerne i første omgang 
skal holde sig til uddannelses-
området.
 »I skal vende jer indad mod 
universiteterne. Fagkritikken 
må omdefineres og ses i sam-
menhæng med videnssamfun-
det. Den bedste måde at være 
kritisk på er at tage alle hon-
nør-ordene og stille spørgsmål 
ved dem: hvor er den forsk-
ningsbaserede undervisning? 
Det kan give konstruktiv de-
bat,« lød opfordringen fra 
Niels Bredsdorff.

»Der er en klar tendens til 
altid at se problemet som no-
get der ligger højere oppe. Vi 
har svært ved at kritisere vores 
eget universitet,« bekræftede 
Christian Refshauge, der læser 
på Aalborg Universitet og sid-
der i DSF’s bestyrelse, og Stin-
na Gammelgaard supplerede:
 »Det man kan og vil med sit 
studie, er fuldstændig syste-
matiseret. Den refleksion man 
har, er man tvunget til, og den 
man burde have, er der ikke 
tid til.«
 Men det er ikke godt nok, 
mener Niels Bredsdorff:
 »Jeg er dybt rystet over at 

der er så lidt kritik. Det er en 
katastrofe. Og det er der jeres 
potentiale skal sættes ind. El-
ler også skal I analysere jer 
frem til at I ikke har noget at 
komme med,« lød hans opsang 
til studenterpolitikerne samti-
dig med at han advarede:
 »Hvis der ikke sker noget fra 
jeres side, bliver der kun laver 
småændringer i Universitetslo-
ven i forbindelse med revide-
ringen næste år.«
 Havde debatmødet været en 
eksamen, var nutidens studen-
terpolitikere nok lige bestået 
med et 2-tal for den tilstrække-
lige præstation der demonstre-
rer den minimalt acceptable 
grad af opfyldelse af fagets mål, 
og en opfordring fra deres for-
gængere om at gå ud og finde 
den opbakning fra deres med-
studerende der skal til for at 
studenterpolitik virkelig bat-
ter. 

tmjo@adm.ku.dk

Debatmøde

Årgang ’08 versus ’68
StUDenterrøDDer – Stu-

denterpolitikere fra 1968-år-

gangen diskuterer med deres 

efterfølgere om studenterbe-

vægelsen skal blande sig i sam-

fundsdebatten eller holde sig til 

sine egne linjer.
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opponenterne

eVentYrLigt

Af Leif Søndergaard, lektor, Biologisk Institut

DER VAR ENGANG et lille land langt mod 
nord; det havde en meget lille befolkning, men 
alligevel ville landets regering have at det skul-
le være verdens største på alle måder; alt skulle 
være i verdensklasse. 

I regeringen var der en minister for universi-
teter og cykelbaner. Han var så glad for love og 
cirkulærer, alle mulige slags love og cirkulærer; 
love og cirkulærer om al ting. Da han ikke rigtig 
vidste hvordan man lavede de rigtige love og 
cirkulærer som skulle gøre hans universiteter til 
universiteter i verdensklasse, ja helst endnu 
bedre end verdensklasse, ansatte han en masse 
embedsmænd og sagde at de skulle lave alle de 
love og cirkulærer de kunne således at universi-
teterne blev bedre end verdensklasse, men det 
måtte ikke koste noget. 

Embedsmændene var i vildrede. Kunne man 
det bare med love og cirkulærer? Og så endda 
uden det kostede noget? Efter en tid fik de en 
god ide. De lavede en masse love og cirkulærer 
og fortalte ministeren at alle disse love og cir-
kulærer var lavet så klogt at de ville opfylde mi-
nisterens ønsker til punkt og prikke, og de var 
samtidig så genialt skrevet at kun kloge menne-
sker, og mennesker der opfyldte deres embede, 
kunne forstå dem. Dumme mennesker, og de 
der ikke opfyldte deres embede, ville protestere 
og påstå at de ville ødelægge universiteterne. 

Mirakuløst, tænkte ministeren, så kan jeg bå-
de få lavet universiteter der er over verdens-
klasse, og få afsløret hvem der er dumme og 
dovne.

EMBEDSMÆNDENE ARBEJDEDE dag og 
nat og fik udbetalt store summer i overarbejde 
den ene måned efter den anden. Ministeren 
blev lidt bekymret over om arbejdet nu skred 
ordentligt frem, men tøvede en kende med selv 
at kontrollere embedsmændene. 

En lille usikkerhed nagede ham: sæt nu han 
ikke selv forstod alle de love og cirkulærer som 
embedsmændene var ved at lave? Han var dog 
selv både klog og flittig; det havde førstemini-
steren selv sagt, men sæt nu? I stedet udpegede 
ministeren en ekspertgruppe blandt sine bedste 
venner. De skulle undersøge hvordan arbejdet 
skred frem.

Ekspertpanelet læste nogle af de love og cir-
kulærer der var færdige. Uha, tænkte de, de for-
stod ikke helt hvad der stod. Der var en lov om 
at sammenlægge universiteterne fordi der var 
for mange til så lille et land, men som samtidig 
gjorde det muligt for fremmede universiteter at 
lave afdelinger i landet fordi der var plads til 
mange flere universiteter i det lille land. 

Der var en udviklingskontrakt med et univer-
sitet der havde lovet ministeren at komme med 
det epokegørende forskningsresultat i 2012 at 
Jorden var flad, og at det bare skyldes et optisk 
bedrag at den så rund ud når man så den fra et 
rumskib. Ministerens embedsmænd havde alle-
rede lovet at give universitetet de optiske in-
strumenter der skulle bevise det, og der var al-
lerede bestilt spalteplads i det ansete tidsskrift 
Scienture. Og der var taget patent på en ny type 
rækværk der kunne forhindre folk i at falde ud 
over kanten på Jorden.  

»Uha, hvordan kan det nu hænge sammen,« 
tænkte alle medlemmerne i ekspertpanelet, »vi 
er dog meget kloge og passer vel vort embede 

til punkt og prikke, og alligevel forstår vi ikke 
hvad der står.« De besluttede alle ikke at lade 
sig mærke med noget, men roste alle lovene og 
cirkulærerne i høje toner.

»Puha,« tænkte ministeren, »det var godt. Nu 
vil jeg udsende alle lovene og cirkulærerne og 
se hvordan de virker.« Og som sagt så gjort.

Da lovene blev kendt på universiteterne, lød 
der store anskrig: »Ministeren ødelægger uni-
versiteterne,« råbte lektorerne og professorer-
ne. »Det går aldrig.«

»Hah, tænkte jeg det ikke nok,« sagde mini-
steren til sine embedsmænd, »de er alle dumme 
eller dovne eller begge dele. Det var vel nok 
godt jeg fik styr på al den slendrian.«   

DA MINISTEREN FOR UNIVERSITETER og 
cykelbaner syntes at han nu havde fået lavet 
universiteterne om i sit eget billede, ville han 
fejre det med en procession igennem hovedsta-
den. Processionen skulle ende ved det gamle 
universitets høje bygninger der blev kaldt El-
fenbenstårnet selv om der var nogle NOA-stu-
denter der protesterede fordi det var at besudle 
en truet dyreart at bruge navnet på dets tænder 
på så grim en bygning. 

Forrest i processionen gik ministeren stolt 
med sin ministertaburet under armen. Dernæst 
fulgte rektor magnificus for Kjøbenhavns Uni-
versitet. Rektor magnificus havde rektorkæden 
om halsen. Efter fusionen mellem Kjøbenhavns 
Universitet og andre universiteter i hovedsta-
den var alle rektorkæderne smedet sammen til 
en lang kæde. Desværre var kæden så lang at 
rektor magnificus hele tiden trådte i den. Og 
hver gang han trådte i den, trak det i hans hals 
således at hans gang bragte minder frem om 
Monthy Pythons Flying Circus. 

For at være sikker på at rektor magnificus he-
le tiden befandt sig i skyggen af ministeren, og 

ministerens egen skygge ikke var så stor, havde 
ministeren beordret rektor magnificus til at gå 
under en baldakin. Baldakinen blev båret af de 
fire prorektorer: prorektor for forskning, pro-
rektor for undervisning, prorektor for besvarel-
se af spørgsmål til ministeren, også kaldet pro-
rektor FAQ, og så den lille prorektor et al. Der 
var ikke nogen der vidste hvad han lavede, men 
han var blevet ansat på grund af en program-
meringsfejl idet hans ansøgning som rengø-
ringsassistent ved et uheld under indscannin-
gen blev overført til skabelonen for ansættelser 
af prorektorer. Man opdagede først fejlen da 
han allerede var tiltrådt, og da var det for sent: 
han var allerede indregnet i mandekvoten for 
ansatte ledere på universitetet. Da ingen vidste 
hvad han lavede, drev de andre prorektorer 
gæk med ham ved at kalde ham prorektor et al.

Efter rektoratet fulgte prædekaner, dekaner, 
prodekaner, institutledere, viceinstitutledere, 
under-viceinstitutledere, og så kom alle de ad-
ministrativt ansatte: direktører, vice-direktører, 
fakultetsdirektører, underfakultetsdirektører, 
institutadministratorer og alle deres medarbej-
dere. Det var i sandhed en pragtfuld procession. 
Overalt hvor de kom frem, blev de tiljublet af 
en begejstret folkemængde. Ministeren knejse-
de stolt med nakken, så kurven med æg...(nåh 
nej, det er fra en anden historie!).

PROCESSIONEN KOM IND på pladsen foran 
det gamle universitet. Her var ministeren dog 
blevet så træt at han satte sig på sin taburet, og 
hele processionen gik i stå. Ind på pladsen var 
just kommet en ung moder med sit barn. 

»Næh, hvad er det,« udbrød det lille barn og 
trak sin moder i skørterne. 

»Det er universitetet,« svarede hun. 
»Hvad laver de?« spurgte drengen med øjne 

så store som tekopper. 

»De forsker,« svarede moderen. 
»Dem der?« spurgte drengen og pegede mis-

troisk på alle de fine folk i de fine kapper. 
»Nej, nej,« svarede moderen utålmodigt. 
»Hvem gør det så?« spurgte den lille kloge 

dreng. 
»Det gør professorerne og lektorerne,« svare-

de moderen. 
»Hvor er de?« spurgte den videbegærlige lille 

dreng. 
»Hør nu,« svarede moderen utålmodigt, »du 

kan nok forstå at det er vigtigt at man har man-
ge der kan administrere universitetet på den 
rette måde, og alle de der administrerer, er me-
get dygtige fordi de får meget høje lønninger, 
og så kan der jo ikke være råd til også at have 
lektorer og professorer.« 

Den lille dreng troede at det var løgn. »Er der 
ingen professorer og lektorer?« spurgte han 
vantro; han havde gået i lilleskole og lært at 
man altid skal stille mange spørgsmål til alt 
hvad de voksne siger. 

»Hys, hys,« sagde moderen. Men det var for 
sent. Folkene omkring dem havde hørt hvad 
drengen sagde. »Er der ingen professorer og 
lektorer,« råbte de. 

Rektor mangnificus fór forskrækket sammen 
ved de høje tilråb, og han kom til at træde så 
hårdt i rektorkæden at han snublede forover og 
væltede ministeren af taburetten. Ministeren 
faldt og slog hovedet så hårdt i brostenene at 
det gav genklang inde i Elfenbenstårnet hvor 
det fuldstændig kom til at lyde som melodien til 
Gaudeamus igitur.      

Embedsmændene så forfærdet på den livløse 
minister. Men efter ganske kort tid rejste mini-
steren for universiteter og cykelbaner sig op og 
udbrød begejstret: »Idet det sortnede for mine 
øjne, fik jeg et klarsicht.« 

Embedsmændene så endnu mere forskrække-
de ud; de havde aldrig før hørt ministeren bru-
ge et akademisk udtryk. 

»Jeg så stjernerne danse for mine øjne,« fort-
satte ministeren. »Forskerstjerner dansede frit 
for mit åsyn. De dansede rundt mellem hinan-
den og steg op på himmelen, de danske forsker-
stjerner bevægede sig i deres frihed helt op; op 
over de andre landes forskerstjerner.« 

»Hvor har jeg været dum at lave alle disse lo-
ve og cirkulærer der hæmmer forskerne, jeg vil 
straks gå hjem til mit ministerium og ophæve 
alle lovene og cirkulærerne og give alle ministe-
riets penge direkte til forskerne,« råbte han til 
den sammenstimlede menneskemængde som 
straks brød ud i høje hurra råb.

»Fantastisk,« udbrød rektor magnificus, »det 
må vi bruge i vores PR, få fat i vice-direktøren 
for plakater, nu skal der brandes!«

»Hvad?« udbrød den gamle teologidekan, 
han hørte ikke så godt længere, »Brandes, han 
er da død!”

»VÅGN OP!« Lektorfruen puffede til sin mand. 
»Vågn op, er der noget galt? Du ligger dér og 
smiler; du skal snart op på arbejde på universi-
tetet, og du plejer jo at sige at dér er der ikke 
noget at grine ad.«

»Hmmm.« Lektor, dr. O. Sophila brummede 
som en parringslysten bananflue, »det er også 
rigtigt, men jeg havde sådan en dejlig drøm. 
Den var som et rigtigt eventyr!«  

Ministerens nye love

Universitetsavisen har udnævnt et hold af højtkvalificerede opponenter til  

at se skævt på tvivlsomme udspil hvad enten de kommer fra politikere og mini-

stre, rektorer og bestyrelse, dekaner og direktører eller kolleger og studenter. 

I dette nummer demonstrerer AC-fællestillidsmand Leif Søndergaard sine evner 

som ’storyteller’.
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neDSkÆringer PÅ SUnD – Færre faste tilskud, højere gennemførselspro-
cent og uddannelse i topklasse! Det lyder umiddelbart modstridende, men er 
åbenbart helt reelle krav fra Videnskabsministeriet hvis man skal tolke på den 
larmende tavshed fra dekanatets side over de forværrede forhold for uddannel-
serne på SUND.

Som beskrevet tidligere i Universitetsavisen er det et faktum at universiteter-
nes finansiering ændres dramatisk disse år. Basisbevillingerne (det faste tilskud 
på finansloven til uddannelse og forskning) falder mens der lægges op til at vi i 
stigende grad skal kæmpe for eksterne midler – det vil sige at Novo og andre fi-
nansierer forskningen. 

Der er ikke blot øget konkurrence på videnskabsministerens program – de stu-
derende skal også hurtigere igennem studiet. Det budskab har man nu bøjet i ne-
on ved at varsle en ændring i STÅ-taksten (det vil sige det beløb fakulteterne 
modtager per studerende som består eksamen) så tildeling af beløbet kun sker 
hvis den studerende har gennemført sin bacheloruddannelse på normeret tid 
plus et år og sin kandidatuddannelse på normeret tid. 

Alle uddannelser rammes
Disse ændringer i finansieringen har som flere andre steder ført til besparelser på 
undervisningen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND). Medicin og 
Odontologi har mærket stramningerne, og senest har dekanatet meldt ud at 15 
procent af alle undervisningsaktiviteter udbudt af Institut for Folkesundhedsvi-
denskab skal skæres væk med effekt fra september 2008. 
Det er bemærkelsesværdigt og fra vort synspunkt højst kritisabelt at ledelsen på 
SUND har valgt at nedskære en enkelt uddannelse med hvad der i grove mål sva-
rer til lidt over et semesters undervisning. Det er rigtig meget – og det er desuden 

værd at bemærke at det sker helt uden at faglige argumenter herfor og en frist på 
knap en måned for institutledelsen til at reagere!

Manglende faglighed i besparelserne
Det undrer os at ledelsen på SUND vælger at beskære netop denne uddannelse så 
drastisk i en tid hvor der fra politisk hold satses betydeligt på netop sygdomsfore-
byggelse og sundhedsplanlægning. Disse områder er med strukturreformen sat 
på den politiske dagsorden og er konkret udmøntet i nye opgaver for kommuner 
og nedsættelse af Forebyggelseskommissionen. Vigtigheden af sygdomsforebyg-
gelse signaleres ligeledes eksplicit med Sundheds- og Indenrigsministeriets nav-
neændring til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 

Man kan også undre sig over at dekanatet i 2007 har pålagt Institut for Folke-
sundhedsvidenskab væsentlige og ganske ressourcekrævende opgaver såsom op-
rettelsen af en ny uddannelse på trods af at instituttet selv takkede nej netop på 
grund af manglende ressourcer. Dette har ført til yderligere timebelastning for 
underviserne samt øgede udgifter for selve instituttet. 

Set med vores optik lugter det af at kravet om 15 procents reduktion i under-
visningsaktiviteterne på Institut for Folkesundhedsvidenskab på ingen måde sy-
nes at være baseret på faglige analyser af hvor og hvordan uddannelsesbesparel-
ser kan ske uden betydelige forringelser på uddannelseskvaliteten. Det opfatter 
vi som en helt uacceptabel håndtering af de rammevilkår, fakultetet er under-
lagt. At der i høj grad kan stilles spørgsmålstegn ved fornuftigheden i rammerne 
er så en helt anden historie som vi ser frem til endnu mere debat om – i Universi-
tetsavisen som i andre medier.

SVAr – Studenterrepræsentanterne i Akademisk Råd på Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet (SUND) udtrykker bekymring over at basisbevillingerne til 
universiteterne er faldende. Vi forstår, men vi kan forsikre at SUND arbejder 
ihærdigt på at hjemtage så mange ressourcer som muligt i forbindelse med rege-
ringens globaliseringsstrategi og mange initiativer. 

Ændringerne i universitetets og SUND’s givne vilkår kobler de studerende sam-
men med en ’besparelse’ på uddannelserne på SUND. Realiteten er en anden. 

Situationen på SUND er at vores undervisningsudbud nu er så stort at VIP’erne 
på mange institutter igennem flere år har ydet en overordentlig stor undervis-
ningsindsats som for mange langt overstiger den norm vi på SUND har fastsat for 
VIP-personalet. Dette kan vi i længden ikke byde vores medarbejdere. Det går ud 
over tiden til forskning og formidling, og på længere sigt har det også konsekven-
ser for vores konkurrenceevne, herunder for rekruttering af nye medarbejdere og 
fastholdelse af eksisterende. 

tilpasningen
En af de store udfordringer er således at tilpasse vores undervisningsudbud til de 
ressourcer vi har til rådighed. Desværre er det ikke muligt at tilføre undervisnin-

gen flere ressourcer. Pengene er der simpelthen ikke på nuværende tidspunkt – 
og der er ikke udsigt til at den økonomiske situation ændres væsentligt i de kom-
mende år. 

Med andre ord skal der undervises og uddannes studerende svarende til de res-
sourcer der er os tildelt til at løfte opgaverne. Dette kalder vi tilpasningen. 

På SUND bidrager alle institutter med lærekræfter og kurser til fakultetets ud-
dannelser. Tilpasningen gælder for alle uddannelser – ganske rigtigt, som de stu-
derende selv skriver. 

Men der er ikke tale om en enkelt uddannelse – i modsætning til hvad de stude-
rende skriver. De studerende antyder at en enkelt uddannelse selektivt skal ’bære’ 
alle tilpasningerne. Det er ikke korrekt. Alle institutter og alle uddannelser er eller 
bliver involveret i tilpasningerne. 

De studerende fremhæver at der »fra politisk hold satses betydeligt på netop 
sygdomsforebyggelse og sundhedsplanlægning,« og at disse områder er »sat på 
den politiske dagsorden«. Det er vi ganske enige i. Tiden vil vise hvordan den po-
litiske interesse bliver udmøntet. 

Disputten

»Det er bemærkelsesværdigt og fra vort synspunkt højst kritisabelt at 

ledelsen på SUND har valgt at nedskære en enkelt uddannelse med 

hvad der i grove mål svarer til lidt over et semesters undervisning.«

Af Sarah Wadmann Lauritsen (B.scient.san.publ), 

Sabrina Eliasson (stud.med) og Maria Eiholm Fre-

deriksen (stud.med),  Studenterrepræsentanter i 

Akademisk Råd på Det Sundhedsvidenskabelige 

Fakultet Meget mindre sundhed

» De studerende antyder at en enkelt uddannelse selektivt skal  

’bære’ alle tilpasningerne. Det er ikke korrekt. Alle institutter og  

alle uddannelser er eller bliver involveret i tilpasningerne.«

Af Ulla 

Wewer, de-

kan, og Flem-

ming Dela, 

prodekan for 

uddannelse

Sundhed for alle pengene
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PSYkiSk ArBeJDSMiLJø – Det psykiske arbejdsmiljø ved Københavns Universitet har 
været genstand for en undersøgelse med titlen »Trivsel i en forskningsverden«. 

Som tillidsmand på SUND opfatter jeg det som min pligt at gøre opmærksom på hvad jeg 
gennem samtaler med kollegaer over en årrække ser som den væsentligste årsag til mang-
lende trivsel på Københavns Universitet, og det er ikke problemer på institutniveau, men 
forholdet mellem medarbejdere og ledelse på fakultets- og højere niveau som trivselsunder-
søgelsen netop ikke beskæftiger sig med. 

Et godt psykisk arbejdsmiljø er en betingelse for at medarbejderne er glade for og stolte 
af deres arbejdsplads og har lyst til at gøre en indsats for den, og det fordrer at ledelsen ska-
ber gode arbejdsbetingelser og værdsætter medarbejdernes indsats. På dette punkt falder 
Københavns Universitet igennem med et brag.

Universitetet præsenterer sig for omverdenen med værdigrundlag, visioner og strategier 
der emmer af frelsthed, for ser man bort fra fornuftige hensigtserklæringer om rent prakti-
ske tiltag, tegnes et billede af en idealiseret forsknings- og undervisningsverden uden pla-
ner for hvorledes de paradisiske tilstande tænkes realiseret. 

Sådanne uforpligtende glansbilleder af virkeligheden er ikke befordrende for trivslen på 
arbejdspladsen når medarbejderne i praksis oplever at ledelsen snarere modarbejder reali-
seringen af de fromme intentioner som den udadtil foregiver at fremme. Jeg møder den op-
fattelse blandt kollegaer at ledelsen bag den glitrende facade lige så stille er ved at fralægge 
sig ansvaret for forskning og undervisning. 

konkrete klagepunkter
Universitetet vil gerne fremme fremragende forskning med banebrydende resultater, og vi 
trutter i trompeten. Dog - uden eksterne bidrag, ingen forskning. Universitetet fungerer i 
praksis som en statsstøttet nødhjælpsorganisation for forskning, men fratager forskerne en 
stigende del af deres eksterne bevillinger til administration, drift og nu også bygningsvedli-
geholdelse mens forsinkede budgetter hvert eneste år vidner om manglende overblik over 
økonomien. 

Der er ingen basisøkonomi for VIP’erne, så hvis man ikke har en stor rammebevilling til 
at dække kongresrejser, studieophold eller kurser, må man blive hjemme eller betale af 
egen lomme. Muligheden for sabbaticals er en by i Rusland. Videreuddannelse af det viden-

skabelige personale er åbenbart ikke universitetets ansvar. Vil man vejlede en specialestu-
derende, skal man selv finde pengene til det selvom specialet er en obligatorisk del af ud-
dannelsen. 

Får man tildelt et af Universitetets stipendier til en ph.d.-studerende, kan man få en lang 
næse med i købet ved kun at få en tredjedel af beløbet, resten skal man selv skaffe. Og det 
stadige og tidskrævende arbejde med at sende ansøgninger af sted i øst og vest afbrydes 
konstant af en strøm af administrative direktiver hvis formål og nødvendighed forbliver 
dunkle og uudsagte, men som under alle omstændighed vidner om et omsiggribende bu-
reaukrati. Er det at fremme forskningen? 

Der er et stadigt pres for at billiggøre undervisningen med øgede studenter/lærer-ratioer 
og reduktion af øvelser, og der er et diskret, men umiskendeligt pres på lærerne for at hæve 
beståelsesprocenterne så man kan tjene tilstrækkeligt med STÅ-penge hjem. Vi fører en sta-
dig kamp mod forringelser i uddannelserne. Hvordan hænger det sammen med universite-
tets erklærede strategi om at kvalitetsudvikle og kvalitetssikre uddannelserne?

Medarbejdere behandles som kvæg på marken
Følelsen af betydningsløshed i ledelsens øjne forstærkes af den måde VIP’erne behandles 
på. Forespørgsler og høringer udsendes konsekvent i sidste øjeblik med så kort deadline at 
man næppe kan nå at svare, men det er vel så også ligegyldigt? 

Ledelsen foregiver at ville tage medarbejdernes synspunkter med i beslutningsprocesser-
ne, men gennemfører planer på trods af massiv modstand, som om intet var hændt. Den 
stort anlagte Campusplan skal skabe et nyt og forbedret miljø for de studerende, men hvad 
gøres der for de fastansatte medarbejdere? Foreløbig flyttes der rundt med dem som kvæg 
på marken.

Medarbejderne har efterhånden svært ved at skelne mellem hvem der er ansvarlig for 
hvad, fordi universitetets ledelse ikke på en synlig måde forsvarer medarbejdernes interes-
ser over for ministeriet, og derfor opfattes som føjelige for over for politiske indgreb. 

Hvornår har man set Københavns Universitets ledelse mande sig op til at sætte hælene i 
eller tale dunder over for politikerne? Hvis den for alvor vil gøre en indsats for at forbedre 
arbejdsforholdene på Københavns Universitet, bør der snarest iværksættes en ny trivselsun-
dersøgelse med fokus på forholdet mellem ledelse og medarbejdere. 

Synspunkt

Af Mogens Engelhardt, lektor, 

cand. scient. 

Institut for Cellulær og Mole-

kylær Medicin, Det Sundheds-

videnskabelige Fakultet.

» Et godt psykisk arbejdsmiljø (…)fordrer at ledelsen skaber gode  

arbejdsbetingelser og værdsætter medarbejdernes indsats. På dette 

punkt falder Københavns Universitet igennem med et brag.«

Mistrivsel i en forskningsverden.

”…and a special thanks to our 
Danish colleague for making 
this congress possible”

BLIV KONGRESVÆRT I KØBENHAVN OG SÆT INTERNATIONALT 
FOKUS PÅ DIT FAGOMRÅDE
Det er ikke blot udfordrende og spændende at stå i spidsen for en 
international kongres. Det er også en enestående eksponerings-
mulighed for dit fagområde, for dig som person og for Køben-
havn. Som kongresvært er du med til at sætte den internationale 
dagsorden inden for dit fagområde. Og du skaber et internationalt 
netværk, som kan være betydningsfuldt for din forskning og din 
karriere. 

Umiddelbart kan det virke som en stor opgave at organisere en 
international kongres. Men du får professionel og gratis opbak-
ning fra Wonderful Copenhagen - hovedstadens offi cielle kongres- 
og turismeorganisation. Vi hjælper med rådgivning og planlæg-
ning, så du kan koncentrere dig om kongressens faglige indhold. 
Hvis du vil vide mere, så ring til os på tlf. 3325 7400 eller klik 
ind på vores hjemmeside www.blivkongresvaert.nu



��    UNIVERSITETSAVISEN 8  ·  2008

Deltag i debatten
Skriv kort og præcist og oplys altid navn, adresse og stilling. Et læserbrev bør være 

på højst 2.000 enheder med mellemrum eller 300 ord. Et synspunkt må ikke overskri-

de 4.000 enheder med mellemrum eller 600 ord. Redaktionen forbeholder sig ret til 

at redigere og forkorte indsendte læserbreve.

Debatindlæg indsendes på e-post til uni-avis@adm.ku.dk. 

Deadline: Se kolofonen på bagsiden af sektion 2.

KU skal være mere 
rummelig
StUDenterPoLitik – For tiden er det jo 
populært at udarbejde ’politikker’ for de interne 
forhold på Københavns Universitet, eksempel-
vis den nye personalepolitik. Et område som 
man dog ikke endnu har vovet at have en poli-
tik for, er universitetets rummelighed hvad an-
går studerende. 

Derfor synes vi, de studerende, nu at det ville 
være rimeligt med en ’rummelighedspolitik’ for 
de studerende på Københavns Universitet.

en rummelighedspolitik
Vores bud på en rummelighedspolitik lyder som 
følger:

Alle studerende skal behandles ens uanset re-
ligiøs eller politisk orientering, på tværs af etni-
citet, køn, alder og seksualitet. 

Alle skal have mulighed for at tage en uddan-
nelse uanset social baggrund, akademisk som 
økonomisk. 

Indførelsen af skærpede studieaktivitetskrav 
er et eksempel på en begrænsning af rummelig-
heden på KU. Kravene gør det vanskeligere for 
visse grupper af studerende at vedholde deres 
studier, det være sig studerende med handicaps 
– herunder ordblindhed, studerende med børn 
eller studerende med studierelevant arbejde.

indsatsområder
Vores bud på indsatsområder er følgende:

Fleksible skemaer – så studerende med børn 

har mulighed for kun at have undervisning i 
dagtimerne. Derfor må man sikre at al obligato-
risk undervisning udbydes i dagtimerne. 

Muligheden for at læse på deltid uden at det 
koster penge – hvis man reelt skal have et rum-
meligt universitet, så er man nødt til at aner-
kende at det ikke er alle der har ressourcer til at 
læse fuld tid. Dette ville være en ordning som 
tydeligt ville komme mange grupper af stude-
rende til gode, hvorfor man fra universitetets si-
de bør presse på for en sådan ordning. 

Styrket personlig rådgivning af de studerende – 
det vil sige en prioritering af flere midler til stu-
dievejledningen så man kan tilbyde mere og 
bedre vejledning af de studerende. Dertil kom-
mer behovet for en bedre oplysning om mulig-
heder for vejledning på KU for at sikre at de stu-
derende er bevidste om hvor de kan henvende 
sig med deres problemer – problemer som po-
tentielt kan forårsage frafald fra studiet. 

En mangfoldiggørelsesstrategi – dette omfatter 
en undersøgelse af hvilke sociale og på andre 
måder differentierede grupper som man repræ-
senterer på KU. En konkret undersøgelse må 
følges op af en handleplan for hvordan man vil 
styrke mangfoldigheden og rummeligheden på 
KU.  

Uanset hvordan rummelighedspolitikken ud-
formes, er det vigtigt man hører de studerende i 
processen – for det er os der oplever studiefor-
holdene i hverdagen – hvilket har stor betyd-
ning for vores trivsel såvel som tilhørsforhold til 
KU.
 Det er nødvendigt med en rummelighedspo-
litik for Københavns Universitet der opstiller 

klare retningslinjer for sikringen af de stude-
rendes mulighed for frihed under studierne.

Lasse Petersen, Levevilkårssekretær for Studenter-
rådet ved Københavns Universitet

godt it giver godt KU
it-SYSteMer – En velfungerende kombina-
tion af menneskelig og elektronisk informati-
onsbehandling er i dag kernen i al forskning og 
undervisning, og gode it-systemer er afgørende 
for om et universitet opfattes som en attraktiv 
arbejdsplads.

Derfor kan de forskellige it-systemer allerede 
i dag være afgørende for hvordan et universitet 
klarer sig i den nationale og den globale kon-
kurrence. Samtidig er Københavns Universitet 
så stort at der er overskud til at få udformet sy-
stemer som for alvor kan gøre tilværelsen bedre 
for studerende og ansatte.

Systemet til studietilmelding er en del af uni-
versitetets ansigt udadtil. Det er oplagt at lave 
et system som er tilpasset den hverdag som stu-
derende i dag oplever, som kan hjælpe dem når 
de skal kombinere forelæsninger og øvelser 
med erhvervsarbejde og et aktivt fritidsliv, og 
hvor de, når semestret er startet, kan få hjælp 
til deres personlige tidsplanlægning.

Det er ikke bare oplagt, men faktisk et mini-
mumskrav at have et enkelt integreret system 
som præsenterer al den information som den 
enkelte studerende og underviser har brug for 
om hans eller hendes kurser, og hvor hjemmesi-

derne kan tilpasses de særlige behov der er på 
mange undervisningsforløb. For eksempel no-
get så banalt som en mulighed for at lade dele 
af et forløbs hjemmeside være tilgængeligt for 
alle så underviseren kan give forhåndsinforma-
tion til studerende som endnu ikke har tilmeldt 
sig.

Endelig kan nye former for blogs (elektroni-
ske dagbøger) og wikis (sider hvor alle forskere 
i en gruppe kan tilføje og rette) muliggøre et 
tættere samarbejde og en langt hurtigere deling 
af viden. Specielt når nogle forskere sidder geo-
grafisk adskilt eller arbejder på skæve tidspunk-
ter. 

Systemerne kan endda have et vigtigt socialt 
aspekt.  

Sådanne systemer – som vel at mærke er ud-
formet til brug i et forskningsmiljø og ledsaget 
af den nødvendige træning i brugen af dem – 
kan være en næsten ligeså stor revolution for 
forskningen som den bærbare computer, web-
siderne og e-mailen.

Georg Strøm, Lektor, Datalogisk Institut Køben-
havns Universitet

Man er hvad man ser
MADAnMeLDeLSe – Det er med en vis un-
dren at jeg læser hr. Christoffer Zielers indslag 
om ’Mad for livet’ (UA 7/08, side 16). En un-
dren over sammenhænge og forfatterens gen-
nemskuelighed.

Sammenhængen mellem det at kunne have 

Debat

Religionens relevans 
for lighed
rePLik – Lad mig starte med at beklage at jeg 
fejlagtigt antog at Niels Holtug og Sune Læg-
aard i deres kronik i UA 5/08 gik ud fra at stats-
lig neutralitet er en mulighed. Denne antagelse 
skyldtes at NH og SL forekom at forudsætte et 
andet og mere specifikt neutralitetsprincip iføl-
ge hvilket politisk teori må behandle alle religi-
oner ens med henvisning til at der i grunden ik-
ke er de i politisk henseende store forskelle på 
disse.

Når jeg antyder at religion kan have relevans 
for lighedsspørgsmålet, er det ikke fordi jeg i 
udgangspunktet ønsker at forfægte et bestemt 
synspunkt, men snarere fordi jeg vil udtrykke et 
ønske om at man i politisk filosofi i højere grad 
tager højde for de interne forskelle religionerne 
imellem. 

For eksempel kunne den lutherske skelnen 
mellem det verdslige og åndelige regimente 
være relevant for forståelsen af udviklingen af 
demokrati- og (folke)lighedsforestillinger i 
Skandinavien. NH og SL vil måske svare at så-
danne forhold ikke har filosofisk interesse da fi-
losofiens opgave er at tage stilling til abstrakte 
principper, men det er netop denne abstraktion 
man kan kalde ’historieløs’.

At kritisere og vurdere
Selvfølgelig må vi skelne mellem påstandene 1) 
at idealet om velfærdslighed kun kan vinde til-
slutning under bestemte historiske omstændig-
heder og 2) at det kun er muligt at vurdere et 
samfund på baggrund af dette ideal, givet at 
samfundet opfylder bestemte historiske betin-
gelser (en slags normativ relativisme). 

Vi kan naturligvis godt vurdere andre sam-
fund på baggrund af vores egne idealer, men 
dette er ikke det samme som at give en me-

ningsfuld kritik idet en sådan netop må forhol-
de sig til de specifikke historiske omstændighe-
der som gør sig gældende. 

Eksempelvis kan man vurdere at den danske 
folkekirkeordning er i modstrid med et ideal 
om religionslighed og konkludere at dette er 
noget utøj. En sådan kritik er imidlertid me-
ningsløs (og destruktiv) hvis ikke den forholder 
sig til de omstændigheder som ligger bag denne 
ordning. Kender man disse omstændigheder (at 
DK traditionelt er et kristent land), kan man 
nemlig også forstå hvorfor mange mener at Fol-
kekirken (eller det den varetager) har værdi i 
sig selv.

Værdier?
Netop dette at andet end velfærd kan have vær-
di i sig selv, omend denne værdi kun afslører 
sig idet vi sætter os ind i bestemte historiske 
forhold, må være centralt i en diskussion af ek-
sempelvis velfærdsegalitarismens praktiske 
indførsel i et samfund. 

Et er nemlig at starte in abstractum idet man 
antager idealet om velfærdslighed for at være 
det højeste ideal som alle andre idealer derfor 
skal rette sig ind efter, mens noget ganske an-
det er at tage udgangspunkt i et konkret sam-
fund hvor en række ting opfattes som havende 
selvstændig værdi, og derfra forsøge at indpas-
se sit ideal ved en afvejning af disse værdier. 

Velfærdsegalitarismen og lignende teorier er 
typisk resultater af forsøg på at se bort fra alle 
værdier som afhænger af konkrete omstændig-
heder, idet man placerer sig selv bag et ’uviden-
hedens slør’ der gør det muligt at ’opdage’ idea-
ler som må gælde i enhver sammenhæng. Men 
hvorfor benægte muligheden af at nogle værdi-
er kun kan opdages med hensyntagen til kon-
krete omstændigheder, og at velfærdsidealet 
kan vise sig at måtte vige for disse? 

Følgelig kunne man spørge om det er for ek-
sempel Folkekirkens (eller andre institutioners) 

opgave at legitimere sig over for velfærdsidea-
let (eventuelt ved at forklare at religion skam 
fører til øget velfærd), eller om der eventuelt 
kunne være plads til begge uden hensyntagen 
til om de kunne forenes til et højere hele? Sva-
ret er måske først og fremmest en opgave for 
folkestyret, men man kan dog ønske sig at poli-
tiske filosoffer i højere grad medtager selve mu-
ligheden af en sådan (kontekstafhængig) vær-
dipluralitet i deres spekulationer.

Johannes Aakjær Steenbuch,   
stud.mag.art filosofi.

Irrelevant og  
misforstået kritik
DUPLik – Vores kronik om »Lighed i det mul-
tikulturelle samfund« (UA 5/08) tog udgangs-
punkt i et bredt accepteret ideal om muligheds-
lighed og diskuterede udelukkende hvilken 
slags lighed der er relevant (velfærdslighed), og 
om lighed i multikulturelle samfund kræver 
’gruppe-differentierede rettigheder’ eller ’aner-
kendelse’ (det gør et ideal om velfærdslighed i 
nogle tilfælde). 

Johannes Aakjær Steenbuch (JAS) har i to 
omgange kritiseret vores kronik, begge gange 
ud fra en række misforståelser. Desuden angår 
kritikpunkterne ikke primært det vi skrev, men 
mere generelle spørgsmål om politisk filosofi. 
Her skal vi derfor blot bemærke følgende:

Velfærdslighed og religionslighed
Et ideal om velfærdslighed er ikke, som JAS an-
tager, lig med et krav om religionslighed. Idea-
let angår lighed mellem personer, ikke mellem 
religioner. Det betyder blandt andet at for at ta-
ge stilling til spørgsmålet om religionslighed og 
hvordan man skal forholde sig til Folkekirkens 

status på baggrund af idealet om velfærdslig-
hed, så er man nødt til at dykke ned i empirien 
og spørge hvordan mennesker rent faktisk be-
finder sig og trives under de forskellige måder 
hvorpå religion kan organiseres i samfundet. 
Det gjorde vi ikke i kronikken, og derfor ligger 
der heller ikke i den et bestemt syn på religions-
lighed eller Folkekirkens status.

JAS kritiserer velfærdslighed for ikke at føre 
til forståelse af institutioner og traditioner. Men 
det er simpelthen to forskellige ting at forklare 
og forstå institutioner, og at vurdere om de er 
retfærdige. Velfærdslighed angår kun det sid-
ste.

folkekirken har ingen værdi i sig selv
JAS kritiserer dernæst idealet for at være »ab-
strakt« og »historieløst«, men (igen) ud fra en 
misforståelse om at det skulle være formuleret 
og begrundet bag det John Rawls kalder »uvi-
denhedens slør«. 

JAS blander her forskellige, til dels uforeneli-
ge, politiske filosofier sammen. Velfærdslighed 
omfatter to komponenter: Et ideal om at folk 
bør stilles lige i en relevant forstand, og en 
værditeoretisk påstand om at den relevante for-
stand er velfærd. 

Denne værditeoretiske påstand er formuleret 
som et forsøg på at indfange de forskellige ting 
folk faktisk opfatter som værdifulde, og er be-
grundet for så vidt at den gør dette bedre end 
andre forslag. Udgangspunktet er således ikke 
abstrakt, men konkret; det abstrakte består i en 
systematisk, teoretisk refleksion over det kon-
krete.

JAS hævder derimod at nogle mener at Fol-
kekirken har værdi i sig selv. Men ét er at nogle 
mener at noget har værdi, noget andet at de me-
ner at det har værdi i sig selv, det vil sige uaf-
hængigt af dets konsekvenser for eksempel i 
form af velfærd, trivsel og så videre, og noget 
tredje om de har ret i dette. Det forekommer os 

Disput om kronik
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det sjovt i andres selskab, og hvor man kan klæ-
de sig ud, til at kunne skrive at man sætter 
spørgsmålstegn ved om de er ved at klæde sig 
ud. Var det studerende? Var det folk som skulle 
være til forelæsning? Var det forstyrrende? Var 
det overhovedet noget som havde noget med 
maden at gøre? Skal man være en del af forfat-
terens normer for at få konstruktiv kritik?

Med hensyn til gennemskueligheden, så ville 
jeg gerne vide hvem forfatteren havde snakket 
med fra kantinen som havde en baggrund fra 
Fakultetet? Var der nogen i kantinen som var 
ansat fra fakultetet, eller skal jeg hjælpe med 
ordet udliciteret. Kom den selvudnævnte an-
melder ind for at opleve gastronomiske oplevel-
ser, eller lå der en liden skjult agenda bag besø-
get?

Jeg vil ikke sige at jeg er direkte uenig i selve 
beskrivelsen af maden, den kunne velsagtens 
bruge et skub i den rigtige retning. Men fra at 
sammenligne dårlig mad med at de studerende 
ved fakultetet bliver uddannet til gøglere som 
vil livsforkorte og sygdomsfremkalde resten af 
Danmark i fremtiden, synes jeg mest af alt bi-
drager til spørgsmålet om man overhovedet 
skal kunne bringe denne type udsagn i et ellers 
gennemført informationsmedie.

Jeg vil slutte af med et citat som jeg finder 
passende i denne sammenhæng: 

»Man siger: Man bliver hvad man spiser. Det 
er måske tættere på sandheden at sige: Man er 
hvad man ser!« (Citat: Philip Finch).

Mads Kristian Honoré-Aamann 

Af formand for Studenterrådet 

Pia Mejdahl Daugbjerg

ViSion – Eksamenstiden er over os, og snart 
kommer agurketiden hvor politikerne sædvanlig-
vis sender prøveballoner af sted for at teste nye 
ideer, og se hvilke reaktioner der kommer. 

Studenterrådet har også en lang række ideer – 
men de er ikke prøveballoner. Dette er de stude-
rendes bud på hvordan vi sikrer et universitet med 
både en høj akademisk standard der kan klare 
morgendagens udfordringer, og en bedre udnyt-
telse af universitetets og samfundets ressourcer.

når magten flyttes opad
Universitetet af i dag er kraftigt forringet. Vores 
faglighed som studerende er under konstant pres 
på grund af krav om hurtigere gennemførelse, me-
re erhvervsrettede uddannelsesforløb og en stu-
die- og eksamenskultur der fokuserer mere på 
praktisk pro-
blemløsning end 
udvikling af ny 
viden og kritisk 
tænkning. 

Det betyder én 
ting: at magten 
og beslutninger-
ne flyttes opad – 
uden at ansvaret 
nødvendigvis føl-
ger med den vej. 
Med universitetsloven af 2003 blev den grundlæg-
gende præmis hvorpå universitetet hviler, nemlig 
forandret. 

Man tænker ikke længere universitetet som en 
unik vidensinstitution der frit skal analysere og 
kritisere det omkringliggende samfund og genere-
re ny viden uafhængigt af private eller politiske in-
teresser. I stedet opfattes universitetet som en of-
fentlig virksomhed som har til formål at producere 
arbejdskraft til den nye såkaldte vidensøkonomi, 
og levere viden til samfundet inden for en ramme 
som er fastsat af ministerierne – og frem for alt gø-
re dette omkostningseffektivt. 

Masser af engagement
Og her ligger problemet. Hvis universitetet skal 
være den institution hvor nytænkningen i samfun-
det kommer fra, hvorfra man stiller kritiske 
spørgsmål til den traditionelle måde at gøre ting 
på, så kan det ikke styres i detaljen fra politisk 
hold. En struktur med stram politisk styring af den 
frie forskning er ineffektiv da der ikke er rum for 
at studerende og medarbejdere kan udnytte deres 
potentialer til fulde. 

Der er masser af engagement og skjulte ressour-
cer blandt studerende og medarbejdere der kan få 
lov til at spire hvis vi får indflydelse på vores arbej-
de og studier så vi rent faktisk kan være med til at 
forme det universitet vi er en del af. Det er nød-
vendigt for fagligheden at studerende bliver en in-
tegreret del af det videnskabelige arbejde på uni-
versitet. Som studerende er vi ikke blot langt den 
største gruppe på universitetet, vi er også klart den 

mest nytænkende. Hvorfor ikke bruge denne res-
source i udvikling af ny viden?

Studenterrådets bud
Studenterrådets bud kan fremstilles under følgen-
de tre overskrifter:

Et selvstyrende universitet. I dag har eksterne re-
præsentanter i bestyrelsen flertal samtidig med at 
politikerne detailstyrer universitetet, og begge de-
le er hæmmende for universitetet. Derfor må uni-
versitetet være uafhængigt af eksterne interesser.

En demokratisk struktur hvor magten ligger i 
bunden. Det er de enkelte fag og institutter der er 
basis for alt arbejde på universitetet. Ligeledes er 
det studienævnene selv der – større strategiske be-
slutninger undtaget – har den største forståelse for 
de enkelte fags behov. Derfor må den største grad 

af indflydelse ligge på stu-
dienævnsniveau, og det må 
være de ledende organer 
fra rektorat til akademiske 
råd der skal være ansvarli-
ge nedefter – ikke om-
vendt.

Et levende universitetsde-
mokrati med grundlag i dag-
ligdagen. Hvis vores tale om 
demokrati skal have nogen 
reel vægt, må man som stu-

derende eller ansat på daglig basis kunne påvirke 
beslutninger gennem sine repræsentanter i de sty-
rende organer. 

revision af universitetsloven
Vi anerkender naturligvis at universitetet er en of-
fentlig institution, men der er ikke en naturlig og 
nødvendig forbindelse mellem statens ejerskab 
over universitetet og den aktive og direkte ind-
blanding i universitetets ledelse og videnskabelige 
prioriteringer vi ser i dag. 

Vi ønsker tilstrækkelige bevillinger til universi-
teterne, men vi ønsker dem frem for alt givet som 
basisbevillinger som universiteterne selv kan dis-
ponere over. Hvis universiteterne reelt skal være 
selvstyrende, må bevillingerne ikke være politisk 
motiverede, universiteterne skal selv prioritere de-
res midler.

Dette er en vision for hvordan universitetet kan 
håndtere de store udfordringer det ganske rigtigt 
står overfor i fremtiden. Det er en vision der base-
rer sig på tillid til de akademiske miljøer og lægger 
vægt på indførelsen af demokrati og selvstyre på 
de danske universiteter. Og det er en vision som vi 
mener, ikke blot kan konkurrere med den nuvæ-
rende universitetsform, vi mener den er den langt 
overlegen. 

Derfor ser vi frem til revision af universitetslo-
ven i 2009. Der vil vi kæmpe for reel studenterind-
flydelse, og imod at universitetet styres som en 
privat virksomhed. 

» Vi ønsker tilstrækkelige bevillinger  

til universiteterne, men vi ønsker  

dem frem for alt givet som basis- 

bevillinger som universiteterne selv 

kan disponere over.«

Hvad er et universitet  
uden demokrati?

simpelthen usandsynligt at ret mange skulle 
mene at Folkekirken har værdi uafhængigt af 
hvordan den bidrager til folks liv, og som uri-
meligt at hævde at den faktisk har værdi i sig 
selv.

filosofisk konservatisme
Ud over at misforstå os, giver JAS i sin kritik in-
direkte udtryk for et fundamentalt anderledes 
syn på politisk filosofi end vores, nemlig et der 
minder om Edmund Burkes konservatisme. 
Dels lader hans modvilje ofte til at angå lighed-
sidealet som sådan frem for vores specifikke 
version heraf, dels lader han til at mene at en 
systematisk og teoretisk tilgang til politiske 
spørgsmål er uforsvarlig og skadelig, og dels la-
der han til at mene at etablerede institutioner 
bør bevares, simpelthen fordi de er etablerede. 

Vi er uenige i alle tre punkter fordi de har uri-
melige konsekvenser. Desuden stemmer de fak-
tisk dårligt overens med hvordan de fleste men-
nesker tænker i dag. I den forstand er filosofisk 
konservatisme faktisk mere »abstrakt« og »hi-
storieløs« end ræsonnerende og kritiske tilgan-
ge.

Nils Holtug, lektor, og Sune Lægaard, adjunkt, 
Institut for medier, erkendelse og formidling, beg-
ge tilknyttet Center for studier af lighed og multi-
kulturalisme.

tidligere indlæg

UA 5/08: Videnskabet: Lighed i det multikulturelle samfund,  

kronik af Niels Holtug og Sune Lægaard.

UA 6/08: Debat: Historieløs neutralitet, kommentar af  

Johannes Aakjær Steenbuch.

UA 7/08: Debat: Historieløs kritik, svar af Nils Holtug og Sune  

Lægaard
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Med de olympiske lege i Beijing er det ikke første 
gang at en etpartistat afholder oL. oL i 1936 var en 
kærkommen lejlighed for de nazistiske arrangører til 
at sælge billedet af Tyskland som et fredeligt, plura-
listisk og åbent samfund. Den kinesiske statsledelse 
har gearet hele sportssystemet til succes ved oL og 
sigter mod at vise verden billedet af en fremgangs-
rig, harmonisk og tolerant nation til trods for massi-
ve problemer med menneskerettigheder og en nylig 
opstand i Tibet

Videnskabet

SPort og PoLitik

Af Hans Bonde

»Kineserne har lært af ping-pong-diplomatiet at 
sport og politik er uadskilleligt... Sportsfolkene 
har påtaget sig et stort ansvar. De er vores poli-
tiske ambassadører«. (Den kinesiske sportsmi-
nister fra 1989 til 2000, Wu Shaozu)

Der er selvfølgelig stor forskel på det racisti-
ske, militaristiske og anti-jødiske nazistiske re-
gime i 1930’rne og så den kinesiske stat der i 
hvert fald på papiret bekender sig til menneske-
lig lighed og etnisk ligeberettigelse, men i beg-
ge tilfælde er der tale om etpartistater der 
åbenlyst bruger sporten til propagandistiske 
formål, som har massive problemer med men-
neskerettighederne, og som har arbejdslejre til 
politisk genopdragelse. 

tysk propaganda
Erfaringerne fra OL i Berlin 1936 lærer os at for 
et totalitært regime har sporten ikke en egen-
værdi, men er underordnet statens strategiske 
mål. Som følge heraf investerede det nazistiske 
regime mere i sportens propagandaværdi end i 
de rent sportslige aspekter. Skønt Hitler per-
sonligt var aldeles uinteresseret i sport, hvor 
sorte oven i købet kunne vinde over hvide, sør-
gede han af propagandamæssige grunde for at 
der blev kastet ubegrænsede midler efter Ber-
lin-OL. 

Det var vigtigt for de nazistiske ledere at vise 
verden hvor topmoderne Tyskland var med 
brug af den nyeste teknologi inden for tidtag-
ning, tv-fremvisning og visuel dokumentation 
såsom Leni Riefenstahls Olympia film. OL i Ber-
lin blev en enestående lejlighed for de tyske 
autoriteter til at blande de olympiske ritualer 
med tysk-nazistiske symboler og sange. Den 
olympiske arkitektur i Berlin blev sammenbyg-
get med arkitektur der tjente nazistpartiets ce-
remonier. Den såkaldte Langemarckhalle blev 
placeret under det olympiske klokketårn. Det 
var en nazistisk kulthal til minde om nazismens 
martyrer og til ære for den mandlige offerdød. 
De olympiske leges nye vartegn – den olympi-
ske klokke – havde på den ene side en stor ørn 
med kløerne i et fast greb i de olympiske ringe. 
Samtidig opfandt tyskerne det olympiske fak-
kelløb der blev brugt til at vise at der gik en lige 
linje fra de gamle sportsglade ‘ariske’ grækere i 
den europæiske civilisations vugge til det mo-
derne Tyskland. 

For at give omverdenen indtryk af at være en 

tolerant og åben nation blev det antijødiske 
propagandatidsskrift ‘der Stürmer’ forbudt i en 
periode, der var kraftige henstillinger til at be-
handle jøder civiliseret i offentlige sammen-
hænge, det blev forbudt at banke jøder på åben 
gade, og antijødiske indskrifter på mure blev 
overmalet, men kun op til og under OL. 

At politikken var overordnet sportens logik, 
ses af at jøder med oplagte medaljechancer blev 
frasorteret. De nazistiske autoriteter gav kun de 
politiske indrømmelser man var tvunget til. 
Den Internationale Olympiske Komité (IOC) 
krævede at der var jøder med på de olympiske 
hold og figenbladet blev en såkaldt halvjøde 
med til vinter-OL og en til sommer-OL. 

Alt i alt gav Berlin-legene de nazistiske myn-
digheder en lejlighed til at vise verden at der 
samtidig med den grasserende Hitler-kult på 
stadion var tale om en åben, tolerant, fredelig 
og pluralistisk nation, netop det som god pro-
paganda skal udvirke. Kort tid efter at den sid-
ste turist var taget hjem fra sommer-OL var der 
dog business as usual kulminerende med den 
organiserede forfølgelse af jøder under Krystal-
natten, indlemmelsen af Østrig og det tjekkiske 
sudeterland samt den endelige ensretning af 
den tyske sport i et stort forbund i 1938. 

Prinser og politik
I Danmark har diskussionen om OL i Beijing 
især drejet sig om kronprins Frederiks opstilling 
til IOC og det angiveligt epokegørende i at et 
medlem af kongehuset bliver involveret i for-
holdet mellem sport og politik. 

Hermed overses det at kongefamilien før har 
været indblandet i sportspolitik, og at IOC fra 
1932 til 1959 havde Christian X’s fætter prins 
Axel som medlem. Lige som det nu er et totali-
tært regime – den kinesiske etpartistat – der 
med OL næste år spøger i kulissen for prins Fre-
derik, var det for prins Axel de nazistiske lege i 
1936 der dannede baggrunden for hans sports-
politiske ilddåb hvor han over for den danske 
offentlighed bidrog til opfattelsen af at tyskerne 
ikke på nogen måde ville udnytte OL til politi-
ske eller antijødiske formål.

I det hele taget viste det sig at IOC fandt det 
meget nemmere at samarbejde med diktaturer 
der kanaliserede store ressourcer over i elite-
idrætten end med vestlige demokratier der be-
tragtede idræt som et udmærket kulturfæno-
men, men uden større statslige satsninger.

IOC’s gode samarbejde med de fascistiske 
styrer viste sig klart da komitéen reagerede på 
aflysningen af vinter-OL i Sapporo ved – få må-

Fra Berlin til Beijing 

RCT ekspanderer sin forskningsenhed for kli-
nisk rehabiliteringsforskning og søger derfor 
en erfaren seniorforsker/forsker, der har lyst til 
og interesse for at planlægge og gennemføre 
effektforskning, herunder randomiserede kli-
niske forsøg i rehabilitering. Arbejdet vil ske i 
samarbejde med RCT’s øvrige rehabiliterings-
forskere, der består af to seniorforskere (læge 
og fysioterapeut), en forsker (læge) og en ph.d. 
studerende (fysioterapeut) og herudover RCT’s 
rehabiliteringsafdeling og andre lignende 
centre. Ansættelse som seniorforsker er tids-
ubegrænset, hvorimod ansættelse som forsker 
vil være begrænset til 3 år med mulighed for 
forlængelse i yderligere et år. Et uafhængigt 
videnskabeligt udvalg bedømmer de søgendes 
kvalifikationer.

KvalifiKationer:
Vi forventer, at du:

-
lige område

-
førelse af randomiserede kliniske forsøg

svarende til ph.d.-niveau samt yderligere 
forskningskvalifikationer dokumenteret 
med videnskabelig publikation.

2008 eller snarest derefter. Det fulde stillings-
opslag kan ses på www.rct.dk, hvor også krav 
til ansøgningens indhold og ansættelsesproce-
dure fremgår.

Din ansøgning skal være RCT i hænde senest 
den 25. juni 2008 kl. 12.00. Eventuelle 
spørgsmål om stillingen kan rettes til direktør 

fra dig snarest. 

Rehabiliterings- og Forskningscentret 
for Torturofre (RCT)

eller via e-mail: js@rct.dk

Gør en forskel i arbejdet mod tortur

rCt ekspanderer sin forskningsafdeling 
og søger seniorforsker/forsker

RCT er en selvejende humanitær, politisk uafhængig institution. RCT rehabiliterer torturoverlevere, der har opnået asyl 
i Danmark, har udviklingssamarbejde med organisationer i et antal udviklingslande og forsker i årsager til – og følger 
af tortur, udvikling af behandlingsmetoder og forebyggelse af tortur. Du kan læse mere om RCT på www.rct.dk 

Engelsk
sprogrevision
af videnskabelige artikler og 
andre tekster

Skriver du selv dine artikler på engelsk, 
har du måske brug for at få dem redi-
geret sprogligt af en erfaren modersmålsredaktør. 

Oversættelsescentrets engelske sprogrevisorer og 
oversættere er universitetskandidater med engelsk 
som modersmål.

Mail din tekst til os og få et tilbud på pris og 
deadline: oc@hum.ku.dk

Oversættelsescentret tilbyder i øvrigt også almin-
delig oversættelse til og fra de fleste sprog.

OVERSÆTTELSESCENTRET
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Njalsgade 130, lokale 24.2.58
2300 København S
Tlf. 35 32 85 90
oc@hum.ku.dk
www.oversaettelsescentret.dk



UNIVERSITETSAVISEN 8  ·  2008    ��

Skriv til Videnskabet

Videnskabet er stedet hvor både studerende, forskere og andre har mulighed for 

at komme ud af skabet med deres viden til gavn for Universitetsavisens læsere.

Bidrag til Videnskabet har form af en kronik og fylder maks. 10.000 enheder med 

mellemrum. Manuskript sendes til uni-avis@adm.ku.dk.

neder efter det voldsomme og voldelige over-
fald på Tysklands jøder under Krystalnatten 
den 9. november 1938 – at tildele vinterlegene i 
1940 til Tysklands fineste vintersportssted Gar-
misch Partenkirchen der også havde stået for 
OL i 1936. Dertil kom tildelingen af sommer-OL 
i 1940 til Tokyo og vinter-OL til Sapporo til 
trods for at Japan i 1931 havde annekteret 
Manchuriet og siden 1910 havde besat Korea. 
OL 1944 blev imidlertid tildelt London, men af 
gode grunde først realiseret i 1948. 

Ansigtsløftning
Også OL i Beijing sigter på at demonstrere at 
den frembrydende supermagt er værdig til at 
være medlem af det gode selskab. For den kine-
siske statsledelse er formålet med de olympiske 
lege at demonstrere – ikke mindst over for sin 
egen befolkning – at Kina nu endegyldigt er ble-
vet medlem af de moderne superstaters klub 
også symboliseret ved optagelsen i World Trade 
Organisation (WTO) i 2001. 

Da Den Internationale Olympiske Komité 
(IOC) i 1997 skulle besigtige Beijing med hen-
blik på et værtskab for OL, var græsset langs kø-
returen ind til Beijings centrum malet grønt, 
smoggen renset af hovedstadens regeringsbyg-
ninger og jublende menneskeskarer med olym-
piske flag opstillet langs ruten. Kinas statsledel-
se overvejer også at bruge kemiske midler for at 
sørge for godt vejr under OL, ligesom den evige 
tunge smog over Beijing vil blive reduceret via 
begrænsninger på trafikos og fabriksrøg. Beij-
ings indbyggere trænes i at ophøre med at spyt-
te, harke og mase i de hyppige køer mens OL 
står på. 

Er dette olympiske facadebyggeri et sindbil-
lede på et styre der ønsker at udrydde alle kna-
ster og fremstille sig selv som pletfrit med brug 
af alle midler over for dem som spolerer glans-
billedet? I hvert fald har de kinesiske autorite-
ter erklæret at OL skal foregå i harmoniens ånd 
hvilket i praksis betyder uden disharmonier fra 
splittelsesmagere, dissidenter og separatister, 
læs: tibetanere. 

Der er i øvrigt en tankevækkende parallel 
mellem Berlin og Beijing på personplanet. Op-
rindelig havde Hitler planlagt at hans yndlings-

arkitekt Albert Speer skulle omdanne Berlin til 
en ny gigantisk rigshovedstad med navnet Ger-
mania fyldt med kolossale og pompøse bygnin-
ger der skulle demonstrere nazistpartiets magt 
og herlighed med en enorm centralakse der 
skulle føre ind mod Førerens Palads. Det kan sy-
nes som et udslag af skæbnens ironi at Albert 
Speers søn nu via sin internationalt kendte teg-
nestue i anledning af OL har fået til opgave at 
skabe en plan for en omskabelse af Beijing som 
rigshovedstad i Riget i midten. Albert Speer jr. 
arbejder ud fra bæredygtige og grønne værdier 
og har på ingen måde et politisk sigte med sit ar-
bejde, men han skal ikke desto mindre nu skabe 
orden i kaos så Beijing udstråler systematik og 
planlægning fra magtens centrum ud til periferi-
en. Han skal udvide den oprindelige akse om-
kring den otte kilometer lange inderby med Den 
Himmelske Freds Plads og Den Forbudte By 
med offentlige bygninger og parker til et 25 ki-
lometer langt sammenhængende bybånd. 

Det olympiske fakkelløb har allerede nu de-
monstreret de kinesiske myndigheders forsøg 
på at bruge de olympiske ritualer politisk. Pla-
ner om at faklen skulle bringes via en indenrigs-
rute over Taiwan, har den taiwanske regering 
set som et forsøg på symbolsk at indlemme Tai-
wan i Kina. Hertil kommer at faklen trods alver-
dens protester og ekstremt dårligt vejr selvføl-
gelig er blevet bragt op på Mount Everest fra 
bjergets nordside der ligger i Tibet som tegn på 
at Tibet er totalt sammensmeltet med Kina. Èn 
af de fem olympiske maskotter er den tibetan-
ske antilope, et udryddelsestruet dyr der mere 
end noget andet symboliser den spinkle og 
skrøbelige tibetanske identitet. 

instrumentel sport
I en totalitær stat som Kina er der ingen forestil-
linger om ‘sportens autonomi’ og ej heller om 
‘fair play’ der heller ikke har en pendant i det 
kinesiske sprog. Det nærmeste man kan kom-
me, er ‘mianzi’ der betyder at bevare sit ansigt 
eller sin ære og peger på at det ikke er proces-
sen, men resultatet der er det altafgørende. At 
tabe en international kamp vil i langt højere 
grad kunne føles som et vanærende svigt i en 
kinesisk end i en dansk kontekst. 

At kineserne kan have det svært med begre-
bet fair play, illustreres af at det danske kvinde-
landshold ved VM i kvindefodbold 2007 i Kina 
blev aflyttet under et taktikmøde af to kinesere 
med kamera der blev opdaget bag en spejlvæg 
da det danske landshold holdt det sidste taktik-
møde før 2-3-nederlaget til Kina. Er det et ek-
sempel på den overvågning og spionage som de 
udenlandske deltagere vil blive udsat for under 
OL? 

For kineserne er sportens vigtigste funktion 
at tjene statens interesser, og det kan derfor ik-
ke undre at kineserne kører talentudviklings-
programmer med muskelbiopsier på femårige, 
håndplukning af talenter til idrætsgrene ikke 
ud fra deres egne interesser, men ud fra fysiolo-
giske parametre, hårdhændet frasortering af at-
leter der er blevet skadet af den rigide træning 
samt under tiden brug af ulovlige midler som 
da kinesisk svømning blev ramt af en stor do-
pingskandale i 1990’rne.

I Kina er breddeidrættens vigtigste rolle at 
være udklækningssted for eliten, og eliten vil i 
reglen sige den olympiske elite, for Kina satser 
benhårdt på de olympiske discipliner der er 
flest medaljer i, og dem som det er nemmest at 
vinde i. Gennem denne ensretning af sporten til 
at tjene olympiske mål er det lykkedes for kine-
serne at rykke fra at være nummer fire til num-
mer tre og nummer to i nationskonkurrencen 
ved de seneste tre olympiske lege, og målet er 
naturligvis at blive nummer et foran USA ved 
Beijing-legene. Faktisk vil denne rivalisering 
mellem Kina og USA utvivlsomt give OL i 2008 
en aura af ‘systemernes kamp’ som i koldkrigs-
dagene hvilket yderligere vil øge spændingen. 

Spørgsmål til Beijing 
En sammenligning mellem OL i Berlin og i Beij-
ing skal naturligvis foretages med varsomhed 
da der er et enormt spænd i tid og i kulturkreds. 
Det skal også erindres at Tyskland i 1930’rne 
endnu ikke havde vist sit sande ansigt som 
krigsstifter og foranstalter af det industrialise-
rede forsøg på udryddelse af Europas jøder. Der 
foregår i dag også en kamp på alle niveauer i 
det kinesiske samfund hvor lokale interesser af 
og til kan overtrumfe centrale magtkliker, og 

hvor der kæmpes for menneskerettigheder in-
ternt i det kinesiske system blandt andet bistået 
af danske eksperter. 

Med udgangspunkt i erfaringerne fra Tysk-
land 1936 kan der dog spørges til legene i Kina i 
2008: 

Vil vi ved OL i Kina opleve at de gæstende 
sportsfolk, officials og journalister får frie hæn-
der og smøres grundigt mens de kinesiske del-
tagere og journalister censureres? 

Vil OL i Beijing demonstrere Kinas moderne 
og teknologiske overlegenhed samtidig med at 
et venligt og smilende kinesisk militær vil sikre 
ro og orden?  

Vil vi se mindelser fra den maoistiske stats-
kults masseoptrin med synkrone, glansfulde 
massekoreografier i skønfuld forening med de 
olympiske ritualer som det sidst sås til general-
prøven på OL ved ‘National Games’ i 2005? 

Vil vi ved OL se en åbningsceremoni med den 
rige tibetanske folkedansertradition med gor-
sche runddans-sang som tegn på tibetanernes 
integration i Kina? 

Vil aktiviteter på stadioner veksle med cere-
monier på anlæg til dyrkelse af partieliten og til 
iscenesatte jubelscener af folkemasserne som 
det skete på ‘Den Himmelske Freds Plads’ i an-
ledning af årsdagen for begyndelsen af de olym-
piske lege hvilket gav Tiananmen-pladsen et 
helt andet image end under massakren på stu-
denterne i 1989? 

Vil Kina ligesom Tyskland opføre et forføren-
de propaganda-show der vil mindske vores kri-
tiske beredskab? Vil den kinesiske regering – li-
gesom den tyske – skrue ned for undertrykkel-
sen så længe verdens øjne hviler på den, for så 
meget desto voldsommere at stramme tøjlerne 
når den sidste sportsjournalist er taget hjem?

De unge OL-deltagere er nødt til selv at sætte 
sig ind i sagerne. Der er flere ting de skal tage 
stilling til. Vil de blive forført af en gigantisk 
forestilling der ikke viser regimets reelle ansigt, 
men snarere er et forsøg på at vinde accept i 
verdensoffentligheden gennem enorme investe-
ringer i sport ligesom ved OL i Berlin 1936? 

FoTo: SCANPIX

Hans Bonde er professor på  

Institut for Idræt på KU.
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Uni-spotting

ekSAMenSMoDe

Af Mathias Holm Pedersen

Mens de fleste studerende i disse dage sidder og sveder med ek-
samenslæsning på biblioteker og i læsegrupper, er det helt store 
spørgsmål for Universitetsavisens moderedaktion hverken hvem 
der var utilitarismens grundlægger, eller hvordan man beskriver 
cirklens kvadratur. Nej, det helt centrale spørgsmål til enhver 
eksamen er: Hvad skal jeg tage på?

Dette fik vi blandt andet bevist sidst år da en modebevidst KU-
lektor fik eksamens-kjøller og gik i medierne med tips til især de 
kvindelige studerende om hvilken påklædning der gav bedst bo-
nus til eksamen. Så lidt som muligt, lød den diminutive version i 
formiddagspressen hvilket straks affødte beskyldninger mod lek-
toren for at være mandschauvinist, kvindehader, og det der er 
værre.

farvel og tak
På moderedaktionen har Lektor Røv, som han så kærligt er ble-
vet døbt i Ekstra Bladet, opnået status som en slags guru for alt 
der hedder universitets-mode. For hvordan sammensætter man 
egentlig det perfekte eksamens-outfit? Og vigtigere - kan en mi-
nimal påklædning give maksimal karakter? Dén diskussion var 
vigtig at rejse – og endnu vigtigere at genoptage.

Moderedaktionen er derfor endnu en gang gået på jagt efter 
svaret hos læseflittige studerende til hvad der bliver denne om-
gangs sidste Uni-spotting.

Sofie rørdam.  
næste eksamen: filmhistorie

Hvad skal du have på til eksamen?

Noget skjorteagtigt, tror jeg, noget med en krave. Det 

skal være lidt seriøst, og håret skal være sat op. Og så 

skal det være lyst og sommerligt, måske med et tørklæ-

de.

tror du det virker at være udfordrende klædt?

Det gør det muligvis, men det kan også sagtens havde 

den modsatte effekt.

Hvad har du på nu?

Tørklædet er købt i Indien, og den hvide skjorte er købt 

på min mors loppemarked. Den hvide top er fra Top 

Shop. Bukserne er købt på Designer Forum, og øreringe-

ne er fra Thailand.

Brian Bongbjerg.  
næste eksamen:  
Senmodernitetens visualitet

Hvad skal du have på til eksamen?

En t-shirt eller en skjorte som ikke er for kedelig, ikke så 

’plain’ at man ikke udstråler personlighed og udadvendt-

hed. Det jeg har på nu, ville jeg fx godt kunne have på 

til eksamen.

Hvad er det perfekte eksamens-outfit?

Min holdning er at man ikke skal tage specielt tøj på til 

en eksamen. Men inden for ens garderobe er der ingen 

grund til at vælge det mest outrerede, eller noget som 

er for smadret.

Hvad har du på nu?

En kasket fra H&M. Den grønne skjorte har jeg købt i en 

genbrug i Pisserenden, og jeansene er fra Levis. Skoene 

er fra Adidas. 

Sanne fræer.  
næste eksamen: Videnskabsteori

Hvad skal du have på til eksamen?

En speciel halskæde jeg altid har på fordi den bringer 

held. Og nok sort tøj, noget som er lidt neutralt.

tror du det kan betale sig at vise lidt hud?

Jeg vil i hvert fald selv gøre det modsatte og ikke være 

udfordrende klædt.

Hvad har du på nu?

Kjolen er fra en genbrug, og det er skoene også. Men  

ikke brillerne.

Sidste spot: Eksamen
Hvad skal man have på, og hvad skal man undgå når det 
grønne bord venter? og kan det virkelig betale sig at vise lidt 
hud? Alt handler om eksamen for tiden, og moderedaktionen 
takker derfor af for denne gang med en guide til det perfekte 
eksamens-outfit

Til sidst må vi hellere sige undskyld og tak til alle der har ladet 
sig forstyrre midt i en vigtig akademisk diskussion, i en frokost-
pause i kantinen eller på vej til forelæsning og stillet sig til rådig-
hed for kameraet og de moderigtige spørgsmål. Moderedaktio-
nen giver jer alle 12 med pil op.
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Ny café på KU
Café Væksthuset er åbnet på Frederiksberg Campus.  

Cafeen byder på god mad i smukke omgivelser til alle på KU.

Læs mere på side 32SEKTIOn

TvæRFAgLigHeD

Af Hjørdis Havsteen Brandrup

Hvad er formålet med Center 
for IT Innovation?
»I samarbejde med fakulteter-
ne er vi i gang med at udvikle 
bachelor- og kandidatuddan-
nelser hvor de studerende kan 
kombinere it med deres kerne-
fag. Det handler om at udvikle 
nye uddannelser som tænker it 
ind i kernefag på både HUM, 
NAT, SUND, FARMA, LIFE og 
SAMF. De studerende skal læ-
re at analysere og skabe for-
bindelser mellem teknologi og 
de aktiviteter teknologien skal 
understøtte. Derfor vil uddan-
nelserne fokusere på såvel 
software og hardware som på 
hvad det er man forsøger at 
opnå ved hjælp af teknologien, 
og hvordan det kan føres ud i 
livet.«

»Center for IT Innovation er 

»De studerende der læser it i 
kombination med en anden 
faglighed hvad enten det er hi-
storie, engelsk eller biologi, 
opnår naturligvis ikke de sam-
me kompetencer som en med-
studerende der læser disse fag.

De uddanner sig i stedet til 
at blive eksperter i udvikling 
og ibrugtagning af næste gene-
ration af it-løsninger i relation 
til deres kernefag.«

Hvilke job kan man få med en 
it-kombinationsuddannelse?
»Kandidaterne vil komme til at 
arbejde i en virksomhed hvor 
de fungerer som brobyggere 
mellem deres fag og it. Hvis 
man har studeret kombinatio-
nen IT & Sundhed, så kommer 
man ikke til at arbejde som læ-
ge. Men man ved nok til at 
man kan være med til at ud-
vikle og sørge for ibrugtagning 
af næste generation af it-værk-
tøjer til læger, sygeplejersker 

og sundhedsadministratorer. 
For eksempel forsker jeg selv i 
udvikling af it til støtte for 
kommunikation og samarbej-
de mellem patienter der lever 
med en pacemaker, og det net-
værk af sundhedsprofessionel-
le som tilsammen har til opga-
ve at sørge for sikkerhed og 
tryghed omkring patienterne. 
Allerede i dag kan pacemake-
ren aflæses hjemmefra via te-
lefonen hvor patienterne før 
gik til kontrol på hospitalet. Vi 
arbejder på at undersøge om it 
kan støtte patienterne i at tage 
bedre vare på egen situation 
og på at forbedre de sundheds-
professionelles muligheder i 
behandlingen.«
 »Et andet eksempel er ud-
dannelsen i IT & Kognition der 
blandt andet trækker på den 
forskning der er udviklet ved 
Center for Sprogteknologi på 
HUM. Man beskæftiger sig for 
eksempel med metoder til be-
handling af sproglige data og 
kombinerer lingvistik med 
hvad man kan få en datama-
skine til. På den måde kan 
man fx lave automatiske over-

sættelsesprogrammer og auto-
matisere klassifikation og lag-
ring af dokumenter.«

Hvad er forskellen på de nye it-
uddannelser og datalogistudi-
et?
 »På de nye tværfaglige it-ud-
dannelser lærer de studerende 
at integrere it med et andet 
fag. Udgangspunktet tages i 
spændingsfeltet mellem it og 
det pågældende fag. På den 
nye humanistiske bachelorud-
dannelse er kommunikation 
bindeleddet mellem it og hu-
maniora. På datalogi beskæfti-
ger man sig primært med com-
puteren, og hvordan man kan 
udvikle den og dens interak- 
tion med omgivelserne.«

Hvorfor er Center for IT Innova-
tion vigtigt?

ikke et forsknings- og uddan-
nelsescenter i traditionel for-
stand. Centret er et middel i 
realiseringen af KU’s strategi 
om på tværs af fakulteterne at 
initiere og støtte tværfaglig it-
forskning og -uddannelse.«

Hvilke nye uddannelser kom-
mer der?
»Til sommer starter der en ny 
bacheloruddannelse i it og 
sundhed, og der arbejdes nu 
på ansøgninger om bachelor-
uddannelser i it og kommuni-
kation samt i naturvidenskab 
og it. Bacheloruddannelserne 
er brede grunduddannelser 
hvor fokus i højere grad er på 
information og brugen heraf i 
forskellige sammenhænge end 
på selve computeren og dens 
funktionsmåde.«

»Der er oprettet fire kandi-
datuddannelser: IT & Kogniti-
on, eScience, IT & Logistik, og 
IT & Sundhed.«

»Regeringen har henstillet til 
at universiteterne opgraderer 
it-uddannelserne for at Dan-
mark kan klare sig i den inter-
nationale konkurrence. Derfor 
har KU som programerklæring 
at man vil have mere it i ud-
dannelserne og mere it-relate-
ret forskning. Center for IT In-
novation kan være med til at 
initiere og støtte at det sker.

Hvis de studerende er inte-
resserede i at tage en uddan-
nelse i it i relation til deres 
grundfag, så skal de henvende 
sig på deres fakultet og høre 
om mulighederne. De tværfag-
lige it-uddannelser skal ansø-
ges via de enkelte fakulteter, 
så jo flere studerende som vi-
ser interesse, jo flere spænden-
de muligheder bliver der for 
en it-relateret uddannelse på 
KU.«

IT på skemaet
KU’s ledelse vil oprette flere tværfaglige it-uddannelser. Derfor åbnede Center for  
iT innovation den 11. juni i år med professor Finn Kensing i spidsen. Centret skal 
støtte fakulteterne i at skabe forskningsbaserede uddannelser som integrerer it i de 
øvrige fag

Finn Kensing er uddannet datalog og har en dok-

torgrad fra IT Universitetet. Tidligere har han ar-

bejdet på RUC og Århus Universitet. Siden 1. april 

har Finn Kensing været ansat som professor og 

direktør på Center for IT Innovation på KU.

FOTO: ScAnPIx

Sommer i Øresundsakvariet
I juni, juli og august kan man opleve Gå-snorkling, Fisketur og  

Krabbefiskekonkurrence ved Øresundsakvariet. 

Læs mere på side 4
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Boliger

Boliger udlejes

Amager 
Periode: 1/8-30/11-08.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.,  

53 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret, vaske-

maskine, internet.

Husleje: 4.700 kr. pr. md. inkl. 

forbrug.

Depositum: 1 mdr.s husleje.

Lejer: Ikke-ryger.

Kontakt: E-mail: upg@ifs.ku.dk.

Avedøre
Periode: Snarest, min. 4 mdr.

Størrelse: Vær., 30 kvm.

Udstyr: Delvist møbleret,  

adgang til køkken/bad/have.

Husleje: 2.600 kr. pr. md.

Depositum: 2 mdr.s leje.

Kontakt: Jette Petersen,  

tlf.: 2564 2327.

Central Copenhagen
Period: 1/8-1/12-08. 

Size: Apartment, 165 sqm.

Equipment: Furnished, 2 balco-

nys, tv. 

Rent: 15.000 kr. plus utilities per 

month. 

Deposit: 20.000 kr. 

Contact: Adam Simonsen,  

e-mail: adamerik@gmail.com.

Copenhagen
Period: From July, max 1 year.

Size: Apartment, 1 room. 

Equipment: Balcony, furnished, 

TV, radio, musicplayer, internet. 

Rent: 6.800 kr. per month all  

incl.

Contact : Kirsten Stigsgaard,  

tel: 5192 7216, e-mail:  

mail@kirstenstigsgaard.dk.

Copenhagen 
Period: From 1/7-08. 

Size: Flat, 80 kvm. 

Equipment: Furnished

Rent: 7.600 kr. per month.

Contact: Louise Henrichsen,  

tel: 3032 5731, e-mail:  

lof2260@hotmail.com. 

 

Copenhagen NV
Period: 1/8-1/12-08. 

Size: Apartment, 52 sqm.,  

2 rooms. 

Equipment: Furnished, washer, 

internet, 2 balconies. 

Rent: 4.500 kr. per month incl. 

heat, water, electricity, gas,  

internet.  

Deposit: 1 months rent.   

Tenant: Non-smoker. 

Contact: Karen, e-mail:  

nerakta@hotmail.com.

Copenhagen Ø
Period: 25/8-08-30/6-09.

Size: 2 rooms, 60 sqm.

Equipment: Fully furnished, TV, 

internet, washer.

Rent: 6.500 kr. per month, all 

incl.

Deposit: 10.000 kr. 

Tenant: Non-smoker, no pets, 

quiet person. 

Contact: Lisbeth, tel: 2815 5969, 

e-mail: lisbethsg@hotmail.com.

vis møbleret, kabel-tv, internet.

Husleje: 7.500 kr. + forbrug.

Depositum: 3 mdrs. leje.

Kontakt: Henrik Reenberg,  

e-mail: here@mth.dk.

København
Periode: 10 mdr.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.,  

73 kvm.

Udstyr: Umøbleret, altan.

Husleje: 6.300 kr. ekskl. el,  

varme, gas. 

Depositum: 15.000 kr.

Lejer: Kvinde el. par, ikke-ryger, 

ingen husdyr.

Kontakt: E-mail:  

sanne1122@tiscali.dk.

Køge
Periode: Fra 1/7 el. 1/8, min.  

4 mdr.

Størrelse: Vær.

Udstyr: Adgang til køkken/bad, 

evt. internet.

Husleje: 2.800 kr. inkl. el, varme.

Kontakt: Tlf. 3168 8333, efter 

kl. 14.

Nørrebro
Period: Ultimo Aug.-08-30/6-09. 

Size: Apartment, 3 rooms,  

80 sqm. 

Equipment: Furnished, internet, 

TV. 

Rent: 6.500 kr. all incl.

Deposit: 10.000 kr. 

Tenant: Non smoker, no pets, 

visiting researcher. 

Contact: E-mail:  

hestje@ruc.dk, tel: 2720 1234.

Nørrebro
Periode: 1/8-08-1/2-09.

Størrelse: Lejlighed, 60 kvm.,  

2 vær.

Udstyr: Fuldt el. delvist møble-

ret, internet, vaskekælder,  

kabel-tv.

Husleje: 5.000 kr. ekskl. varme.

Depositum: 8.000 kr.

Kontakt: Susanne, e-mail: 

skortsch@gmail.com,  

tlf.: 2859 8807.

Nørrebro
Periode: Fra 15/6, op til 6 mdr. 

Størrelse: Vær., ca. 20 kvm.

Udstyr: Eget toilet, fælles bad.

Husleje: 3.500 kr. pr. md. 

Kontakt: Tlf.: 2250 0039, e-mail: 

lekkim1@hotmail.com.

Nørrebro
Period: 1/7-08 - min. 1/1-09.

Size: Apartment, 2½ rooms,  

94 sqm. 

Equipment: Furnished, internet, 

roof-terrace.

Rent: 7.500, incl. utilities. 

Deposit: 15.000 kr.

Tenant: 1-2 persons. 

Contact: Tel: 2690 1541, e-mail: 

bdj@jur.ku.dk.

Rødovre
Periode: 1/8-08-30/6-09.

Størrelse: Rækkehus, 188 kvm., 

5 vær. 

Udstyr: Møbleret, alle hvideva-

rer, kabel-tv, internet.

Husleje: 12.500 kr. pr. md. ekskl. 

forbrug.

Kontakt: Claus Grønbæk,  

tlf.: 6179 8286, e-mail:  

claus@koebenhavnerkirken.dk.

Sydhavnen
Periode: 1/8-08-1/1 el 1/2-09.

Størrelse: Lejlighed, 2½ vær.,  

71 kvm.

Udstyr: Have, møbleret el. delvis 

møbleret, internet, opvaskema-

skine, vaskemaskine. 

Leje: 6.500 kr. pr. md. 

Depositum: 6.500 kr.

Kontakt: E-mail:  

anderspedersen@stud.ku.dk.

Søllerød 
Periode: Fra 1/7, min. 4 mdr.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.,  

73 kvm.

Udstyr: Have, hybridnet.

Husleje: 8.500 kr. pr. md. ekskl. 

fællesudgifter, varme, el.

Kontakt: Kurt Jacobsen,  

tlf.: 3051 4288. 

Østerbro 
Period: 1/9-31/12.

Size: Apartment, 2 rooms. 

Equipment: Fully furnished,  

washer.

Rent: 7.000 kr. per month.

Deposit: 10.000 kr. 

Contact: Bjørn Sætterstrøm,  

tel: 2140 1797.

 
Østerbro
Period: 1/9-08 - min. 1/6-09. 

Size: Apartment, 2 rooms,  

45 sqm. 

Equipment: Furnished, washing 

facilities, court-yard. 

Rent: 6.000 kr. per month incl. 

heat, water, electricity, gas, 

cable-tv. 

Tenant: Non-smokers, no pets. 

Deposit: 3 months rent. 

Contact: E-mail: 

juliewarberg@gmail.com.

Østerbro
Periode: 1/9 el. 15/9-08-31/8-09.

Størrelse: Lejlighed, 1 vær.,  

46,7 kvm.

Udstyr: Møbleret, vaskekælder, 

altan.

Husleje: 3.800 kr. inkl. vand, 

varme, el, kabel-tv.

Depositum: 8.500 kr.

Lejer: Maks. 1 pers.

Kontakt: E-mail:  

fremlejeoesterbro@forum.dk, 

svar kan forventes efter 4/7-08.

Boliger søges

Amager/Copenhagen
Period: For 1 year. 

Size: 1 bedroom apartment.

Rent: Max 6.000 kr. 

Equipment: Prefer 

unfurnished, balcony/garden. 

Tenant: English maths teacher 

and Pedagogics student couple.

Contact: E-mail:  

andrew.holden@hotmail.co.uk.  

 

Copenhagen
Period: Aug. 08, for 3-4 months.

Size: 2-3 room apartment.

Equipment: Furnished or semi-

furnished.

Rent: Max 8.000 kr. per month. 

Tenant: Visiting researcher, 

non-smoker.

Contact: E-mail: berger@geo.

unibe.ch or todw@geo.ku.dk.

Copenhagen
Period: 1/9-08, for min.  

9 months. 

Size: Apartment, 1-2 rooms. 

Equipment: Furnished. 

Rent: Max 5.000 kr. 

Tenant: Visiting PhD Fellow, 

non-smoker, no pets. 

Contact: Jonas Hagmann,  

e-mail:  

jonas.hagmann@gmail.com. 

Copenhagen 
Period: 1/8 or 1/9-08-1/1 or  

1/2-09.

Size: 1-2 bedroom apartment. 

Tenant: Academic at Copen- 

hagen University, non-smoker, 

no pets.

Contact: E-mail:  

rachael@hum.ku.dk.

København
Periode: Fra 1/8-08.

Størrelse: Villa el. lejlighed.

Udstyr: Adgang til have.

Beboere: Hollandsk prof., rolig, 

ikke-ryger, med søn på 6 år.

Kontakt: E-mail:  

cgrimmelikhuijzen@bio.ku.dk, 

tlf.: 3532 1227.

København
Periode: Fra 1/7-08.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær.,  

70-90 kvm.

Husleje: Maks. 9.000 kr. inkl. 

vand, varme.

Lejer: Jyske studerende.

Kontakt: E-mail:  

alundvig@yahoo.dk.

København/Frederiksberg
Periode: fra 1/8 el. 1/9,  

1-2 semestre.

Størrelse: Vær. el. lejlighed,  

adgang til køkken, bad.

Lejer: Udenlandske studerende. 

Husleje: Maks. 2.800 kr. inkl. 

vand, varme, el.

Kontakt: Det Internationale 

Kontor, tlf.: 3532 3896, e-mail: 

int-housing@adm.ku.dk, læs 

mere på http://bolig.ku.dk/.

Københavnsområdet
Periode: Senest fra sep., min.  

2 år. 

Størrelse: Hus el. lejlighed, min. 

120 kvm., min. 4 vær. 

Udstyr: Umøbleret, grønne om-

råder. 

Husleje: Maks. 12.000 kr. 

Lejer: Ass. prof. NBI, familie 

med 5 børn. 

Kontakt: Matthias Bigler,  

tlf.: 2388 1969, e-mail:  

bigler@gfy.ku.dk.

Kollegier

Regensen
I løbet af sommeren og efter-

året 08 bliver et antal kollegie-

værelser ledige. Målgruppe: 

Studerende ved KU el. DTU der 

har taget eksaminer svarende 

til 2 års normeret studietid med 

mindst 7 i gennemsnit efter den 

nye karakterskala. Særlige op-

tagelsesberettigede er grøn-

lændere og færinger der kan 

tildeles regensplads direkte ef-

ter bestået studentereksamen. 

Ved bedømmelsen af ansøgnin-

gen lægges særlig vægt på an-

søgerens sociale og økonomiske 

forhold. Kollegiet ligger i Indre 

by og har plads til 100 stude-

rende. Hunde og katte er ikke 

tilladt. 

Husleje: 1.340 kr. pr. md. inkl. 

tlf. samt 75 kr. pr. md. til div. 

fællesudgifter. Ansøgningsske-

maet kan udfyldes og printes 

ud fra http://studier.ku.dk/ 

Studieliv/Bolig/ el. udleveres af 

SU-kontoret, Fiolstræde 22, 

1171 Kbh. K. Yderligere oplys-

ninger: Se www.regensen.dk el. 

kontakt Regensens Klokkere på 

e-mail: klokker@regensen.dk.

Ansøgningsfrist: 1/7-08. 

Frederiksberg
Period: 1/8-15/12.

Size: 2 room apartment, 69 sqm. 

Equipment: Fully furnished, tv, 

internet, garden, terrace, grill.  

Rent: 7.500 kr. per month incl. 

tv, internet, excl. heat, water.

Deposit: 7.500 kr. 

Tenant: No pets, no smoking.  

Contact: Ronni Rebsdorf,  

tel: 2261 6083, e-mail:  

ronnirebsdorf@hotmail.com.

Frederiksberg
Periode: Fra 1/8-08.

Størrelse: Lejlighed, 1 vær.,  

49 kvm. 

Udstyr: Møbleret, nye hvide- 

varer. 

Husleje: 5.525 kr. pr. md. inkl. 

fælles udgifter. 

Kontakt: E-mail:  

rikke.fark@gmail.com.

Frederiksberg
Periode: Snarest. 

Størrelse: Lejlighed, 70 kvm.,  

2 vær.

Husleje: 900 EUR. pr. md.

Lejer: Ph.d-stud./gæsteforskere/

prof. 

Kontakt: E-mail:  

Kaare-Kjerulf@post.tele.dk.

Frederiksberg
Period: July 08 - Jan. 09.

Size: Apartment, 190 sqm. 

Equipment: Fully furnished.  

Rent: 11.000 kr. per month incl. 

water, electricity, heat, internet. 

Deposit: 2 months rent. 

Tenant: Visting prof. or resear-

cher. 

Contact: E-mail:  

mariane.hedegaard@psy.ku.dk.

Frederiksberg
Period: Mid-aug - mid-dec 08.

Size: Apartment, 2 rooms,  

54 sqm. 

Equipment: Furnished, laundry, 

internet, balcony.

Rent: 8.500 kr. per month, incl. 

utilities.

Contact: E-mail:  

aklynge@hotmail.com.

Gentofte
Periode: Fra ca. 1/9-08.

Størrelse: Vær., 24 kvm.

Udstyr: Delvist møbleret, the-

køkken, bad/toilet.

Husleje: 3.500 kr. pr. md. inkl. 

el, vand, varme.

Depositum: 5.500 kr.

Lejer: Stille, ikke-ryger.

Kontakt: Tlf.: 2991 2052 el.  

3969 2052.

Herlev
Period: 1/9-08-30/5-09.

Size: House, 7 rooms, 170 sqm.

Equipment: Furnished, all appli-

ances, garden, garage.

Rent: 12.500 kr.

Deposit: 3 months rent.

Tenant: Non-smokers, no pets.

Contact: E-mail: elbe861@ 

yahoo.de, tel: 5859 7052.

Hillerød
Periode: Snarest, 2 år.

Størrelse: Lejlighed, 77 kvm.,  

3 vær.

Udstyr: Alle hvidevarer, evt. del-
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Det sker 16. juni  18.-19. juni  20. juni  27. juni-2. juli

Stillinger

VIP-stillinger

Biovidenskab

Professorship in Ruminant 
Medicine
Department of Large Animal 

Sciences wishes to appoint a 

prof. in Ruminant Medicine 

from 1/7-09 or as soon as possi-

ble thereafter. 

Full announcement: Applica- 

tions cannot be based om this 

extract. See www.life.ku.dk/

jobs.

Application deadline: 1/9-08. 

Humaniora

Eksterne lektorater 
Ved Institut for Engelsk, Ger-

mansk og Romansk er følgende 

eksterne lektorater ledige til 

besættelse pr. 1/9-08. 1) En-

gelsk: Grammatik, fonetik, 

oversættelse og skriftlig formid-

ling. 2) Fransk: Sprog, litteratur 

og kultur. 3) Italiensk: Sprog, 

litteratur og civilisation. 4) Por-

tugisisk: Litteratur- og kulturhi-

storie, tekstanalyse og littera-

turteori.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger/. 

Ansøgningsfrist: 20/6-08.

Undervisningsassistent
En stilling som undervisningsas-

sistent i portugisisk propædeu-

tik er ledig til besættelse.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger/. 

Ansøgningsfrist: 20/6-08.

Studieadjunktur i Polsk
Ved ToRS er en deltidsstilling 

som studieadjunkt i Polsk ledig 

til besættelse. Studieadjunkten 

skal i samarbejde med faglære-

re tilrettelægge og gennemføre 

propædeutik-undervisning i 

polsk på dagholdene og evt. 

åbent universitet, herunder til-

rettelægge og gennemføre der-

til hørende eksaminer og andre 

evalueringer.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

el. kontakt Mette Christensen, 

tlf.: 3532 8087, e-mail:  

mec@hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 26/6-08, kl. 12.

Studieadjunktur i Russisk
Ved ToRS er en deltidsstilling 

som studieadjunkt i Russisk le-

dig til besættelse. Studiead-

junkten skal i samarbejde med 

faglærere tilrettelægge og gen-

nemføre propædeutik-undervis-

ning i russisk på dagholdene og 

evt. åbent universitet, herunder 

tilrettelægge og gennemføre 

dertil hørende eksaminer og 

andre evalueringer.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

el. kontakt Mette Christensen, 

tlf.: 3532 8087, e-mail:  

mec@hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 26/6-08, kl. 12.

Jura

Professorat
En fuldtidsstilling som professor 

i forvaltningsret er ledig til be-

sættelse. Stillingen er tidsube-

grænset. Kvalifikationskrav: Der 

lægges vægt på dokumenteret 

høj grad af original videnskabe-

lig produktion på internationalt 

niveau, herunder at ansøgeren 

har videreudviklet fagområdet, 

og har evner og mulighed for 

fortsat at videreudvikle fagom-

rådet. Ansøgerens evne til at 

varetage forskningsledelse, an-

dre ledelsesfunktioner og un-

dervisningsmæssige kvalifikatio-

ner vil desuden indgå i vurde-

ringen. Ved den samlede vurde-

ring vil der blive lagt vægt på 

en særlig indsats og nyudvikling 

på det undervisningsmæssige 

område. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.jur.ku.dk/stillin-

ger/.

Ansøgningsfrist: 26/6-08, kl. 12.

Adjunkt
En fuldtidsstilling som adjunkt i 

retsvidenskab er ledig til besæt-

telse. Stillingen er tidsbegræn-

set i 3 år. Kvalifikationskrav: 

Ph.d. el. tilsvarende niveau.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.jur.ku.dk/stillin-

ger/.

Ansøgningsfrist: 1/7-08, kl. 12.

Naturvidenskab

Ph.D. stipend in Animal  
Kidney Systems
A three year Ph.D. stipend is 

available at the Department of 

Biology, Faculty of Science. The 

position is part of a grant under 

the Freja-Programme at the 

University of Copenhagen, for 

the project: Physiology and Evo-

lution of Animal Kidney Sy-

stems.

The focus of the Ph.D. project 

will be to identify at the cellular 

and molecular level membrane 

transporters involved in final 

urine adjustment in the kidney 

systems of selected animal mo-

dels. 

For further information, please 

contact Assoc. Prof. Nadja  

Møbjerg, tel: 3532 1640, e-mail:  

nmobjerg@bio.ku.dk.

Full announcement: Applica- 

tions cannot be based om this 

extract. See www.ku.dk/stillin-

ger.

Application deadline: 16/6-08, 

at 12 noon.

Functional pi-Conjugated Mo-
lecules
TILTRÆDELSESFORELÆSNING – Ved prof. Mo-

gens Brøndsted Nielsen

Tid: 18/6 kl. 14.15

Sted: H.C. Ørsted Institutet, Universitetsparken 5, 

aud. 2  

Arr.: Kemisk Institut

Environmental Health in  
Low-income Countries 
TILTRÆDELSESFORELÆSNING – Ved nyud-

nævnt prof. i International Miljøsundhed Flem-

ming Konradsen

Tid: 19/6 kl. 16

Sted: Medicinsk Museion, Aud., Bredgade 62

Arr.: Institut for International Sundhed, Immuno-

logi og Mikrobiologi

Retsfilosofiens nye  
forskningsfelter
TILTRÆDELSESFORELÆSNING – Ved nyud-

nævnt prof. dr. jur. Henrik Palmer Olsen 

Tid: 20/6 kl. 14.15-15.00 

Sted: Anneks A, Studiegården, Studiestræde 6

Arr.: Det Juridiske Fakultet 

Vind- og Solenergi
CLIMATE LECTURE – Dr. Wade Troxell fra Colo-

rado State University fortæller om universitetets 

nye store vindprojekt og om en helt igennem 

grøn strategi

Tid: 20/6 kl. 15.00-16.30 

Sted: Alexandersalen, Bispetorvet 3

Tilmelding: På www.klima.ku.dk

Arr.: Københavns Universitet, Charlotte Brix  

Andersen, e-mail: chba@adm.ku.dk

Translational forskning –  
vejen til spændende  
karriere?
PH.D.-INFORMATIONSMØDE – For LIFE, 

SUND og FARMA. Kom og hør om mulighe-

derne for ph.d.-uddannelse indenfor translati-

onal forskning i sygdomme som er sammenlig-

nelige mellem dyr og mennesker 

Tid: 16/6 kl. 16-18

Sted: Aud. 2-02, Dyrlægevej 100, Frb.

Tilmelding: På e-mail: pihl@life.ku.dk 

Arr.: Share, www.share.life.ku.dk

  

Hugo Awards �008
SHOW – Studerende på Film- og Medieviden-

skab kårer årets bedste studenterproduktioner 

ved stort award-show. Juryen og presenterne 

vil tælle kendte ansigter fra medieverdenen

Tid: 27/6

Sted: Nye KUA’s store aud.

Arr.: Hugo Gruppen, www.hugofest.dk.

The Origin and the  
Development of Spintronics 
NOBEL LECTURE – Ved prof. Albert Fert og 

Institutleder John Renner Hansen

Tid: 2/7 kl. 15.15

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, Universitets- 

parken 5, Aud. 4

Arr.: Anders Sørensen og Poul Erik Lindelof

Sundhedsvidenskab

Position of Research Direc-
tor & Clinical Professorship 
in geriatrics 
Applications are invited for a  

fixed-term (5 years), externally 

financed combined position of 

a clinical professor at the De-

partment of Orthopaedics and 

Internal Medicine, University of 

Copenhagen and a research di-

rector at Gentofte Hospital’s 

House of Research. The position 

is for immediate appointment. 

Both the professorship and the 

associated position will be pla-

ced at and financed by Gentof-

te Hospital. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based om this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger 

and www.laegejob.dk.

Application deadline: 27/6-08, 

at 12 noon.

Professorship with  
special duties in  
experimental pathology 
Applications are invited for a fi-

xed-term 5-year professorship 

with special duties in experi-

mental pathology and develop-

ment and implementation of 

web-based courses in general 

pathology, at the Department 

of Biomedical Sciences, to 

commence as soon as possible. 

At the end of the 5-year period 

of employment, the prof. is 

transferred to employment and 

remuneration as an associate 

prof.  

Full announcement: Applica- 

tions cannot be based om this 

extract. See www.ku.dk/stillin-

ger, or contact the Faculty,  

tel: 3532 7053.

Application Deadline: 1/7-08, at 

12 noon.

Kort Nyt

Super cool sommercafe på KU 

LIFE – Uanset om du vil overraske veninderne 

med din viden om in-steder i KBH, skabe den 

bedste setting for din date, eller tjekke mails 

blandt sommerblomster, musik og vennerne fra 

KU, så har du denne sommer en helt særlig mu-

lighed. De Studerendes Råd på Det Biovidenska-

belige Fakultet har nemlig i anledning af Frede-

riksberg Campus 150 års jubilæum fået lov til at 

drive cafe i hele sommerhalvåret i et nedlagt 

men moderniseret drivhus. Og ambitionsniveaet 

er højt. Med en kombination af super beliggen-

hed, hjemmelavet mad af høj kvalitet og SU-til-

passede priser går man efter at blive den fore-

trukne cafe for unge københavnere. Så trænger 

du til at forkæle dig selv i sommerferien, så 

overrask dig selv og kig forbi. Cafe Væksthuset 

ligger ved Frederiksberg Campus fredede have 

med indgang fra Thorvalsensvej. Åbningstider; 

hverdage kl. 7.30-22. I weekenderne fra kl. 

11. Caféen er sponsoreret af Dansk Landbrugs-

rådgivning.
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Professorship with special 
duties in advanced light 
and electron microscopy
Applications are invited for a fi-

xed-term 5-year professorship 

with special duties in advanced 

light and electron microscopy, 

at the Department of Biomedi-

cal Sciences, to commence as 

soon as possible. At the end of 

the 5-year period of employ-

ment, the prof. is transferred to 

employment and remuneration 

as an associate prof. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based om this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger, 

or contact the Faculty, tel: 3532 

7053.

Application Deadline: 1/7-08, at 

12 noon.

TAP-stillinger

Jura

Studentermedhjælpere 
Det Juridiske Fakultets Bibliotek 

i Studiestræde 34 søger et antal 

studentermedhjælpere på 10-15 

t/u. Timetallet er p.t. fordelt på 

en til to dage i løbet af ugen i 

tidsrummet 9–18 og ca. en lør-

dag el. søndag pr. md. Der kan 

efter efterårsferien blive tale 

om vagter til kl. 20. Arbejdet 

består primært af: Salg af varer, 

lettere regnskab og tlf.pasning. 

Vejledningsopgaver af IT- og 

praktisk art. Forefaldende bi-

blioteksopgaver. Vi søger stu-

dentermedhjælpere, primært 

jurastuderende, som har lyst til 

og interesse i at arbejde med 

biblioteksrelaterede opgaver, 

og som kender til Jurahuset. Vi 

forventer at du er servicemin-

ded og har en fleksibel indstil-

ling til de mangeartede arbejds-

opgaver, at du både kan arbej-

de selvstændigt og kompetent, 

samtidig med at du har gode 

samarbejdsevner, og at du har 

et godt kendskab til Windows 

og Word.

For yderligere oplysninger kon-

takt bibliotekar Anne Sofie 

Boesen el. biblioteksleder Lis-

beth Rasmussen, tlf.: 3532 3300.

Send din ansøgning til e-mail: 

jurfak@jur.ku.dk, journal nr. 

211-0270/08-6540.

Ansøgningsfrist: 16/6-08, kl. 12.

Samfundsvidenskab

AC-studie- og  
erhvervsvejleder
Det Samfundsvidenskabelige 

Fakultet er ved at etablere et 

helt nyt studenterservicecenter 

hvor vi samler studievejlednin-

gerne fra fakultetets fem insti-

tutter og den administrative 

studenterekspedition i nyind-

rettede faciliteter på CSS. Vi har 

brug for en medarbejder der 

kan være med til at få studen-

terservicecenteret godt i gang, 

og som samtidig kan være ko-

ordinator for implementeringen 

af KU vejledningsstrategi. Stil-

lingen er en fuldtidsstilling og 

ønskes besat snarest muligt. Der 

er tale om en nyoprettet stil-

ling.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 18/6-08, kl. 12.

Institutadministrator 
Kunne du tænke dig at blive in-

stitutadministrator på Økono-

misk Institut? Arbejdstiden er 

37 t/uge.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 27/6-08.

Sundhedsvidenskab

Institutadministrator 
Vi søger en dynamisk og udad-

vendt administrator med lyst til 

at udvikle og lede administrati-

onen på Institut for Folkesund-

hedsvidenskab (IFSV). IFSV er et 

institut under Det Sundhedsvi-

denskabelige Fakultet på KU 

med ca. 180 medarbejdere og 

et budget på 100 mill. kr. IFSVs 

administration omfatter en per-

sonale og økonomienhed, en IT 

enhed og en studieadministra-

tiv enhed med tilsammen 16 

medarbejdere som alle er inte-

resserede i at bidrage aktivt til 

opbygning og udvikling af en 

stærk administrativ enhed der 

kan understøtte instituttets 

forskning og undervisning. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/pers/stillin-

ger/.

Ansøgningsfrist: 30/6-08. 

Efteruddannelseschef/ 
konsulent
Tandlægeskolen søger konsu-

lent til planlægning, udvikling 

af efteruddannelse, konferen-

cer og kongresser. Dokumenta-

tion og beslutningsoplæg, ved-

ligeholdelse af ISO-certificering 

mv.

Kvalifikationer: Tandlæge, an-

den sundhedsvidenskabelig ud-

dannelse, samfundsvidenskabe-

lig baggrund. 

Yderligere oplysninger:  

Institutleder Lone Schou, 

tlf.: 3532 6500, e-mail: 

lsc@odont.ku.dk.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/led/stillin-

ger.

Ansøgningsfrist: 20/6-08. 

Sekretær 
Til Specialeuddannelsen i Almen 

Medicin, Afdelingen for Almen 

Medicin ved Institut for Folke-

sundhed. Specialeuddannelsen 

planlægger og afvikler obliga-

toriske kurser for læger under 

uddannelsen til praktiserende 

læge. Arbejdsfunktioner: Plan-

lægning og afvikling af kurser i 

samarbejde med kursusleder, 

registrering af deltagelse med 

henblik på godkendelse af for-

løbene og udskrivelse af kursus-

beviser, vedligeholdelse af 

hjemmeside og database, fore-

spørgsler fra kursister, service-

ring af undervisere i forbindelse 

med kopiering af materiale mv., 

betaling af regninger og frem-

sendelse af regnskab. Arbejdsti-

den er 30 t/u. Det er nødvendigt 

at du kan anvende EDB på bru-

ger niveau, og at du er indstillet 

på at yde en god service til kur-

sister og undervisere. Hvis du 

har spørgsmål, kontakt kursus-

leder praktiserende læge Mari-

anne Hansen tlf.: 2986 8944 el. 

fungerende afdelingsleder lek-

tor John Sahl Andersen, tlf.:  

3532 7949. Send ansøgningen 

til: Afdelingen for Almen Medi-

cin, Specialuddannelsen, Institut 

for Folkesundhedsvidenskab, 

Øster Farimagsgade 5, 1014 

Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 20/6-08.

Kort Nyt

Dansk faglitteratur – nu online

DOWNLOAD – Portalen tidsskrift.dk gik i luften den 1. 

juni. Hermed giver Det Kongelige Bibliotek studerende, 

forskere og andre interesserede online adgang til en guld-

grube af dansk digitaliseret faglitteratur fra de sidste 100 

år – det svarer omtrent til 40 hyldemeter trykte tidsskrifter 

inden for dansk samfundsvidenskabelig og humanistisk 

forskning. Tidsskrift.dk giver i forhold til bogreolens trykte 

udgaver langt bedre muligheder for at søge og gå på op-

dagelse i det store udvalg af artikler. Der er fri adgang til 

at læse, downloade og udskrive bl.a. afhandlinger, artik-

ler, anmeldelser, nekrologer, debatindlæg eller forenings-

meddelelser. Det Kongelige Bibliotek har med finansiering 

fra Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek stå-

et for digitaliseringen af de ca. 240.000 sider med 24.500 

artikler, anmeldelser, nekrologer m.v. der nu er tilgænge-

lige via tidsskrift.dk. Portalen er under fortsat udvikling, 

og nyere materiale vil blive tilføjet efterhånden som udgi-

verne giver adgang.

Læs mere på www.tidskrift.dk.

Sommeraktiviteter på  
Øresundsakvariet     

OPLEVELSER – Øresundsakvariet tilbyder en række spæn-

dende sommeraktiviteter for familien, turisten og andre 

natur- og fritidsinteresserede. I juni, juli og august måned 

kan man tilmelde sig og opleve spændende seancer og ak-

tiviteter såsom Gå-snorkling, Fisketur på Kronborgstran-

den, På jagt efter strandkrabben samt Krabbefiskekonkur-

rence og krabbeløb i og omkring Øresundsakvariet, Nord-

havnen i Helsingør. Alle hverdage i juni, juli og august er 

der fra kl. 10-12 og kl. 13-15 faste marine aktiviteter. Til-

melding ved billetsalget i Øresundsakvariet, tlf. 3532 1970. 

Læs mere om sommeraktiviteterne på Øresundsakvariets 

hjemmeside: www.oresundsakvariet.ku.dk.
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19. juni

Støtte

Legater

Hotelejer Anders Månsson 
og hustrus legat
SU-kontoret kan meddele at 

uddelingen nu er afsluttet, og 

de der er kommet i betragtning 

ved uddelingen, har modtaget 

direkte besked fra SU-kontoret. 

Der er uddelt i alt 700.000 kr. i 

portioner á 10.000 kr.

Forskningsophold

Kina i �009
I henhold til Rektorkollegiets 

samarbejdsaftale med the Chi-

nese Academy of Sciences (CAS) 

kan der gives tilskud i form af 

rejse- og opholdsudgifter til 

danske forskere der ønsker at 

gennemføre et forskningsop-

hold ved en CAS-institution. Af-

talen omfatter kun det naturvi-

denskabelige og teknologiske 

område. Formålet med aftalen 

er at stimulere til forskermobili-

tet de to lande imellem, pri-

mært med henblik på at styrke 

uddannelsen af forskerstude-

rende. Det er således en forud-

sætning for at opnå støtte at 

danske ansøgere indgår aktivt i 

et el. flere kinesiske forskerud-

dannelsesmiljøer og gennem de 

planlagte aktiviteter bidrager 

til at udbygge kvaliteten af for-

skeruddannelsen. Ansøgnings-

skema kan findes på  

www.dkuni.dk.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.rektorkollegiet.

dk/internationalt/internationa-

le_aftaler/forskerudvekslings- 

aftaler/forskerudvekslingsafta-

le_med_kina/.

Ansøgningsfrist: 1/10-08.

Japan i �009-�010
I henhold til samarbejdsaftale 

med Japan Society for the Pro-

motion of Science (JSPS) kan 

der gives tilskud i form af rejse- 

og opholdsudgifter til danske 

forskere der ønsker at gennem-

føre et forskningsophold i Ja-

pan inden for følgende områ-

der: naturvidenskab, samfunds-

videnskab og humaniora. JSPS 

accepterer kun ét besøg pr. for-

sker for hver 3-årsperiode. For-

målet med aftalen er at stimu-

lere til forskermobilitet de to 

lande imellem, bl.a. med hen-

blik på at styrke uddannelsen af 

forskerstuderende. Det er såle-

des en forudsætning for at op-

nå støtte at danske ansøgere 

indgår aktivt i et eller flere ja-

panske forskeruddannelsesmil-

jøer og gennem de planlagte 

aktiviteter bidrager til at ud-

bygge kvaliteten af forskerud-

dannelsen. Ansøgningsskema 

kan findes på www.dkuni.dk.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.rektorkollegiet.

dk/internationalt/internationa-

le_aftaler/forskerudvekslingsaf-

taler/forskningsophold_i_japan/.

Ansøgningsfrist: 15/10-08 for 

ophold der finder sted i tids-

rummet 1/4-09-31/3-10.

Forskningsstøtte

Dansk-fransk forsknings-
samarbejde
Den franske Ambassade indkal-

der ansøgninger om støtte til 

dansk-franske forskningssamar-

bejde. Oplysninger og ansøg-

ningsformular kan hentes på 

www.ambafrance-dk.org/spip.

php?article526. Kontakt: Lena 

Nebsager, tlf. 33670177, e-mail: 

sciences@ambafrance-dk.org.

Ansøgningsperiode: 15/6-08 - 

30/9-08.

Forsvar

Ph.d.-forsvar

Farma

Investigations of Pathophy-
siology and Pharmacology 
in Experimental Models of 
Bladder Overactivity
Kandidat: Cand.pharm. Dorthe 

Gybel Jensen.

Tid: 27/6-08, kl. 14.

Sted: Benzon Auditoriet.

Afhandlingen: Et resumé kan 

rekvireres på www.farma.ku.dk/

phd/defences, og selve afhand-

lingen kan ses på Fakultetets 

bibliotek. 

Formulation Aspects of the 
Liposomal Adjuvant CAF01 - 
Freeze-Drying and Quantifi-
cation
Kandidat: Cand.pharm. Dennis 

Christensen. 

Tid: 15/8-08, Kl. 14.

Sted: Benzon Aud.

Afhandlingen: Et resumé kan 

rekvireres på www.farma.ku.dk/

phd/defences, og selve afhand-

lingen kan ses på Fakultetets 

bibliotek. 

Biovidenskab

Stress Tolerance and Hardi-
ness of Woody Plants
Kandidat: Majken Pagter.

Tid: 13/6-08, kl. 13.

Sted: Lecture Hall 8-02, Højbak-

kegaard Allé 18, Taastrup.

Application and Develop-
ment of non-coding RNA 
search and clustering met-
hods
Kandidat: Cand. scient. Elfar 

Torarinsson.

Tid: 17/6-08, kl. 13.

Sted: Lecture Hall 1-01, Bülows-

vej 17.

Marinbiologisk Laboratorium �0 år
JUBILÆUM – Der vil være taler, lidt godt til ganen og åbent 

hus i Øresundsakvariet

Tid: 19/6 kl. 11

Sted: Strandpromenaden 5, Helsingør

Arr.: Marinbiologisk Laboratorium

[
]

Teknisk salgstrainee 
   Danmark m/k

Deres traineeuddannelse:
For igen at udbygge vores markedsposition i Skandinavien søger vi engagerede
nybegyndere med ambitioner, der efter sin uddannelse ønsker at indlade sig på en 
udfordrende opgave i vores virksomhed. 
I et individuelt tilrettelægt og fleksibelt traineeprogram forberedes De inden for 24 
måneder på vores hjemsted i Blomberg / Tyskland på senere opgaver som brugstekniker 
i vores datterselskab i Værløse . De får her en omfattende og systematisk uddannelse 
med hovedvægten på salg og brugsteknik. I fagafdelingerne lærer De vores strukturer,
de interne forløb, vores produkter og vores marked at kende. Under traineeprogrammet 
bearbejder De på eget ansvar konkrete projekter og er integreret i den aktuelle daglige 
forretning. Under hele traineeuddannelsen er De konstant i dialog med Deres vejleder.
En omhyggeligt planlagt integration letter Deres erhvervsmæssige begyndelse hos os. 
Deres personlige, sociale, faglige og metodiske kompetencer udvider vi med intensive 
foranstaltninger til personaleudvikling. Med programmets afslutning overtager De i vores 
datterselskab i Værløse vedvarende opgaver i den brugstekniske kunderådgivning.

Deres profil:
   afsluttet teknisk studium (elektroteknik, maskinkonstruktion o.lign.)
   international erfaring i form for udlandssemestre eller praktika i Tyskland
   udmærkede tysk-, engelsk- og danskkundskaber
   Vilje og potentiale til personlig videreudvikling
   overbevisende personlighed og udprægede kommunikative evner
   resultatorienteret arbejdsvis samt et højt omfang af engagement og initiativ
   høj fleksibilitet, mobilitet og udadvendthed
   Interkulturel kompetence

Send venligst Deres ansøgningsbilag på tysk (inkl. oversatte 
anbefalinger), der allerede i skrivelsen tydeliggør Deres 
erhvervsorientering, Deres personlighed og Deres motivation.
Hr. Michael Skowronek, 
Tlf. +49 5235 968-540, 
e-mail: m.skowronek@synflex.de.

Synflex Elektro 
GmbH & Co. KG
Auf den Kreuzen 24
D-32825 Blomberg
Tlf.: +49/5235/968-0
Fax: +49/5235/968-299

SYNFLEX med hovedsæde i Tyskland er en mellemstor handelsvirksomhed, der som systemleverandør 
producerer og sælger produkter og tjenesteydelser til bygning af el-motorer og transformatorer. Vi hører blandt 
de førende virksomheder i vores branche. Over 250 medarbejdere i flere europæiske selskaber sikrer denne 
succes. En udpræget kunde- og serviceorientering er devisen i vores selskab, i overensstemmelse med mottoet: 
Stærk i service. Vi søger en trainee m/k i Danmark til langvarig personaleforstærkning i vores Tochtergesellschaft
i Værløse / Danmark (i nærheden af København) hurtigst muligt.

Vi tilbyder:
Det på højeste niveau tilrettelagte traineeprogram ved Synflex byder på en udmærket begyndelse 
i erhvervslivet med fremragende udviklings- og karrieremuligheder. Gennem individuel rådgivning 
fra vejlederne, gennem fælles fritidsaktiviteter og månedlige samtalekredse garanteres der en varig 
erfaringsudveksling.

Udførlige informationer om vores traineeprogram og rammebetingelserne finder De under
www.synflex.com

Jura

Terrorbekæmpelse og  
menneskeret 
Kandidat: Cand. jur. Peter Vedel 

Kessing.

Tid: 13/6-08, kl. 14.

Sted: Anneks B, Studiegården, 

Studiestræde 6.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på Det Juridiske Fakul-

tets Bibliotek og kan rekvireres 

ved henvendelse til Forsknings-

service, Det Juridiske Fakultet.

 
Immaterialrettigheder og 
foreløbige forbud
Kandidat: Cand. jur. Clement 

Salung Petersen.

Tid: 18/6-08, kl. 14.

Sted: Alexandersalen, Bispetor-

vet 1-3.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på Det Juridiske Fakul-

tets Bibliotek og kan rekvireres 

ved henvendelse til Forsknings-

service, Det Juridiske Fakultet.

 
Naturvidenskab

Selected Topics within  
Non-Parametric Efficiency 
Measurement
Kandidat: Cand.scient. Elena  

Pachkova.

Tid: 13/6-08  kl. 14.15.

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, 

Aud. 4.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren, e-mail:  

elena@math.u.dk.

Carbon Nanotubes with  
ferromagnetic and semi-
conducting contacts
Kandidat: Jonas Rahlf Haupt-

mann.

Tid: 2/7-08, kl. 10.15.

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, 

Universiteteparken 5, Aud. 5.

Classification of non-simple 
C*-algebras
Kandidat: Gunnar Restorff.

Tid: 15/8, kl. 15.15.

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, 

aud. 2.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren på e-mail: 

restorff@math.ku.dk.

 
Sundhedsvidenskab

Involvement of the p�� and 
HPV-16 early �’UTRs in mR-
NA regulation
Kandidat: Jacob A. Glahder.

Tid: 13/6-08, kl. 13.

Sted: Aud. 29.01.32.

Afhandlingen: Interesserede 

kan henvende sig på  

tlf.: 3532 7326, e-mail:  

jglahder@hotmail.com.

Prenatal screening and 
diagnosis among women 
pregnant after assisted  
reproductive technology
Kandidat: Anne Cathrine  

Gjerris. 

Tid: 13/6-08, kl. 14.

Sted: Teilum bygningen, aud. B.

Afhandlingen: Rekvirer eksem-

plar ved henvendelse til e-mail: 

ac@gjerris.dk.

Microsatellite analysis in 
transitional cell tumours
Kandidat: Delfina Fornari.

Tid: 20/6-08, kl. 14.

Sted: Herlev Hospital, Lille aud. 

Afhandlingen: Interesserede 

kan henvende sig på e-mail:  

mlga@sund.ku.dk.

New therapeutic potentials 
of valproic acid and its  
derivatives
Kandidat: Kamil Gotfryd. 

Tid: 24/6-08, kl. 13.30.

Sted: Henrik Dam Auditoriet.



Skanderborg, 6.-10. august 2008
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ZOOLOGISK MUSEUM – Konservator Jeppe 

Møhl gik den 30 maj på pension efter 45 år med 

skeletter, gips og silicone. Med sin baggrund som 

zoologisk konservator med speciale i forhistoriske 

dyrs skeletter har Jeppe Møhl udrettet mere og 

fuldført flere mærkværdige opgaver end de fle-

ste. Jeppe Møhl fulgte fra 1963 i sin kendte far, 

dr.phil. h.c. Ulrik Møhls fodspor og blev en væ-

sentlig del af museets kvartærzoologiske sektion. 

Men med et overskud til meget mere har han 

hjulpet med alt museumsarbejde fra opbygning 

af værksteder og udstillinger til særdeles kreative 

freelance-jobs. Det har drejet sig om opskæring 

og skelettering af snesevis af strandede hvaler, 

arkæologiske udgravninger i Danmark, Island og 

Grønland og opstilling af uddøde dyrs knogler. 

Han har udviklet ekspertise og besidder et vovemod 

i afstøbning af alt muligt og umuligt, fx, eskimo-

kunst og knogler, småhvaler eller et fjeld i Grønland. 

Ingen opgaver har været for store, og det er ham 

der har opbygget Zoologisk Museums mammut, 

monteret dinosaurskelet i Taiwan og været med til 

at ‘udstoppe’ soldater til Dybbøls skanser eller sten-

alderjægere i Hørsholm.

Gennem 45 år har han ikke bare været Zoologisk 

Museums – men også store dele af den øvrige muse-

umsverdens problemknuser. Nu har dette festlige 

multitalent valgt at forlade Zoologisk Museum, for 

der er så meget at bruge tiden til når man er skipper 

og pilot, har sommerhus i Grønland og et væld af 

sjove freelance-opgaver i vente.

Donationer

Farma

ALGEFORSKNING – Lektor William Wil-

lats og andre fra Biologisk Institut har 

sammen med Danisco modtaget et beløb 

på i alt 7.5 mill. kr. hvoraf 3.75 mill. kr. er 

modtaget fra Højteknologifonden. Penge-

ne skal bruges i et projekt hvor et større 

antal af forskellige alger skal analyseres 

for deres indhold af funktionelle fødeva-

reingredienser. Alger indeholder en bred 

vifte af nyttige indholdsstoffer som kan 

benyttes i vores fødevarer. Flere af disse 

stoffer har betydning for at fødevarerne 

bevarer deres karakteristiske kendetegn. 

Andre er i stand til at erstatte fx sukker i 

fødevarer eller fremme væksten af sunde 

tarmbakterier, og kan derfor medvirke til 

at gøre produkterne sundere. Desuden vil 

projektet forbedre vores forståelse af den 

marine biodiversitet. 

STENO STIPENDIUM – 

Kamilla Angelo er til pro-

jektet Signalbehandling i 

nervecellers dendritiske 

og axonale forgreninger 

bevilliget et Steno stipen-

dium af 4 års varighed fra Forskningsrådet 

for Natur og Univers. Kamilla Angelo er 

en del af den neurofysiologiske gruppe på 

Institut for Neurovidenskab og Farmako-

logi og er nu kommet på SUND efter en 

længere periode på University College 

London som postdoc. Med sine studier øn-

sker Kamilla Angelo at bidrage til forstå-

elsen af dendritters funktion i det centra-

le nervesystem. Ved brug af elektrofysio-

logiske målinger direkte fra dendritter og 

axoner vil hun studere bearbejdning af sy-

naptisk information i primære nerveceller 

hos mus og rotter. Kamilla Angelo har 

endvidere fået tildelt støtte fra Lundbeck-

fonden, Carlsbergfondet og Oticonfonden 

til etableringen af et elektrofysiologisk la-

boratorium med særlig fokus på dendrit-

ter og axoner.

LUNDBECKFONDEN – 

Jesper Christensen, lektor 

ph.d. ved BRIC, KU har 

modtaget en bevilling på 

1.399.555 kr. fra Lund-

beckfonden. Bevillingen 

skal anvendes i et forskningsprojekt der 

fokuserer på stamceller og deres evne til  

 

 

 

 

 

 

at modnes til alle forskellige celletyper i 

kroppen. Man har kortlagt en del af de 

gener der er ansvarlige for at stamceller 

under modnings- eller specialiseringspro-

cessen fastlåses i deres identitet og mister 

muligheden for at blive til alle typer af 

celler. Ved at få detaljeret kendskab til de 

gener og reguleringsfaktorer der styrer 

fastlåsningen, vil man på længere sigt 

kunne ’omprogrammere’ færdigmodnede 

celler så de igen får potentialet til at ud-

vikle sig til flere forskellige celletyper. Det 

vil både give øget indsigt i udviklingen af 

bestemte sygdomstyper og mulighed for 

at udvikle behandlinger mod sygdomme 

som sukkersyge og rygmarvsskader der er 

kendetegnet ved tab af bestemte cellety-

per.

Priser

BIOTEKNOLOGI PRIS – 

Carlsbergs bioteknologi-

pris på 100.000 kr. er til-

delt professor, dr.odont. 

Henrik Clausen. Henrik 

Clausen leder det nye 

stjerneforskningsprojekt i Glycomics på In-

stitut for Cellulær og Molekylær Medicin 

som søger at nærlæse og afkode Livets 

Tredje Sprog: Sukkerstofferne. Henrik 

Clausen var på Top-10 listen over 2007’s 

store videnskabelige gennembrud for sin 

biomedicinske metode der kan omdanne 

blodtyperne A og B til O. 

Fratrædelser

Naturvidenskab

BIOLOGISK INSTITUT – 

Institutleder på Biologisk 

Institut Lene Lange forla-

der posten pr. 1. septem-

ber for at blive prodekan 

for forskning på Aalborgs 

Teknisk-naturvidenskabelige Fakultet. 

Biologisk Institut er naturvidenskabs stør-

ste med over 400 medarbejdere, heraf 170 

vip’ere. Som AAU-prodekan får Lene Lan-

ge et særligt ansvar for en plan med tvær-

faglige satsninger, herunder at være med 

til at udvikle fakultetets 14 institutter. 

Udnævnelser

Humaniora

PROFESSOR – Dr.phil. Jakob Skovgaard-

Petersen (f. 1963) er pr. 1. marts 2008 ble-

vet ansat som professor med særlige op-

gaver inden for Moderne Islam ved Insti-

tut for Tværkulturelle og Regionale Stu-

dier. Jakob Skovgaard-Petersen er uddan-

net religionshistoriker fra KU, og indtil for 

nylig var han direktør for det dansk-egyp-

tiske dialoginstitut i Kairo, en del af Det 

Arabiske Initiativ. 

PROFESSOR – Klaus 

Müehlhahn er pr. 1. 

august 2008 ansat som 

professor i Kinesisk ved 

Institut for Tværkulturelle 

og Regionale Studier. 

Klaus Müehlhahn er uddannet ved Freie 

Universität i Berlin og kommer fra en stil-

ling som professor ved Department of Hi-

story ved Indiana University i USA.

Jura

PROFESSOR – Dr.jur. 

Henrik Palmer er blevet 

udnævnt til professor i 

Retslære ved Det Juridiske 

Fakultet. Henrik Palmer er 

uddannet cand.jur. fra KU 

1993. Efter et ophold på 

University of Sheffield hvor han tog en 

MA (socio-legal studies), vendte han tilba-

ge til Danmark og var i en kort periode i 

Justitsministeriet. Han blev ph.d.  fra KU i 

1997 og dr.jur. i 2005. Henrik Palmer Ol-

sen er Områdekoordinator for Forsknings-

område II på Det Juridiske Fakultet.  Han 

er tillige tilknyttet Forskningsområde I, 

Center for Retskulturelle Studier, hvor 

han er en del af centerledelsen og bl.a. 

beskæftiger sig med forskeruddannelse 

med henblik på træning af forskere i vi-

denskabelig og juridisk metode.

Naturvidenskab

 VICE PRESIDENT – Rein-

hard Stelter, Institut for 

Idræt, er udpeget til Ho-

norary Vice President i So-

ciety for Coaching Psycho-

logy. Det nystiftede inter-

nationale selskab har til 

formål at fremme kvalitetssikring og den 

faglige og professionelle udvikling inden 

for coachingpsykologien. En central opga-

ve for selskabet bliver certificering og ak-

kreditering af coaching psykologer.

Sundhedsvidenskab

ÆRESDOKTOR – Klinisk 

professor i hæmatologi, 

Niels Borregaard, fra Rigs-

hospitalet og Institut for 

Kirurgi og Medicin, blev 

den 30. maj tildelt et 

æresdoktorat ved Medi-

cinske fakulteten på Lunds Universitet. 

Borregaard har grundlagt den moderne 

granulocytbiologi, og flere af hans opda-

gelser er højaktuelle i forsøget på at ud-

vikle nye typer af antibiotika. Granulocyt-

ter er en undergruppe af de hvide blodle-

gemer (leukocytter) hvis primære funkti-

on er at bekæmpe bakterielle infektioner. 

Æresdoktoratet tildeles bl.a. fordi Borre-

gaard har været en stor inspirationskilde 

for den hæmatologiske forskning og 

sundhedsvidenskaben i Lund.

PROFESSOR – Overlæge, 

dr. med. Morten La Cour 

fra Glostrup Hospitals 

Øjenafdeling tiltrådte den 

30. maj som professor ved 

Klinisk Institut for Neuro- 

og Sansefag. Øjenafdelingen i Glostrup 

modtager patienter fra hele landet og 

yder øjenkirurgisk og øjenmedicinsk ser-

vice i nært samarbejde med Regionens 

praktiserende øjenlæger. Afdelingen er 

en universitetsafdeling og har stor forsk-

ningsaktivitet med tilknyttet professorat 

og 5 lektorater.

Portræt
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Kummentar

Model eller ej?

» Præmissen er at universiteterne i disse år oplever en så vold-

som stigning i bevillingerne at de naturligvis må dokumen-

tere over for folketinget og skatteborgerne at pengene går 

til noget fornuftigt. Desværre er der ikke hold i præmissen.«

I DET KOMMUNISTISKE POLEN ønskede magtha-
verne at belønne de bedste møbelfabrikker. Arbejder-
klassens helte fortjente også opmuntring! Derfor blev 
det besluttet at belønne møbelfabrikkerne efter væg-
ten af deres produktion som let kunne aflæses på fragt-
sedler. Konsekvensen var at polske møbler blev de tun-
geste i verden. Moralen i historien er vel at det er pro-
blematisk at måle kvalitet. 
 Heldigvis er betonkommunismen for længst smuld-
ret, og næste år fejres 20-året for Berlinmurens fald. 
Vanskelighederne ved at sætte kvalitet på en matema-
tisk formel er imidlertid langt fra forsvundet. Hvordan 
vurderer vi sygehusene, folkeskolerne, forsvaret og så 
videre?

Diskussionen har naturligvis også ramt universitets-
sektoren hvor forskningsmidler i stigende grad skal 
fordeles efter kvalitet. Et aktuelt eksempel er modellen 
til fordeling af basismidlerne. Ganske tankevækkende 
har Videnskabsministeriet her dog på det seneste æn-
dret retorik. Væk er ordet ’kvalitet’ – i stedet opereres 
med basismidler der skal fordeles efter ’resultat’. 

Det er et skridt i den rigtige retning. Det samme er 
en invitation til universiteterne om at deltage i en hø-
ring, samt en indikation om først at lancere modellen 
når alle indikatorer, inklusive bibliometrien, er på 
plads.
 
TRODS DEN SENESTE KURSJUSTERING er det 
stadig så som så med klapsalverne. Lad os fra starten 

aflive en sejlivet myte. Skepsissen skyldes ikke at Kø-
benhavns Universitet er imod konkurrence. Tag bare 
stjerneprogrammet som jo netop fordeler penge efter 
kvalitet; nærmere bestemt efter evalueringer fra et in-
ternationalt forskerpanel. 

Nej, skepsissen bunder i noget helt andet, nemlig 
den bagvedliggende præmis for hele model-diskussio-
nen. Præmissen er at universiteterne i disse år oplever 
en så voldsom stigning i bevillingerne at de naturligvis 
må dokumentere over for folketinget og skatteborger-
ne at pengene går til noget fornuftigt. 

Desværre er der ikke hold i præmissen. Ikke alene 
venter vi stadig på at guldregnen sætter ind; faktisk 
disponerer KU’s bestyrelse i år over færre midler end 
sidste år. Mindst lige så afgørende er det at universite-
terne ikke er udstyret med nogen blankocheck. Op 
mod 60 procent af universitetets omsætning er allere-
de aktivitetsbaseret og/eller konkurrenceudsat. 

Dertil kommer at KU har indgået en udviklingskon-
trakt med ministeriet som forpligter os til at opnå nøje 
beskrevne mål inden for alt lige fra forskningspublika-
tioner over erhvervssamarbejde til formidling. Set i det 
lys fristes man til at spørge: hvorfor er det egentlig vi 
har brug for en ny model?

HVIS MAN TRODS DISSE overordnede synspunkter 
alligevel finder grund til at udtænke en ny model, bør 
en række forhold tages i betragtning. 

For det første skal modellen opfattes som legitim af 

dem der skal få Danmark højere op af ranglisterne – 
forskerne. Det bliver den kun hvis forskerne føler at 
den belønner excellent forskning og uddannelse på in-
ternationalt niveau. Modellen skal bringe Danmark 
længere i det internationale forskningskapløb og må 
ikke udstyre danske universiteter med en dannebrogs-
farvet sandsæk. 

For det andet skal modellen også understøtte uni-
versiteternes selvstyre, det vil sige den skal ligge i for-
længelse af universitetsledelsernes strategier; samtidig 
med at den også er forudsigelig, det vil sige at dens 
konsekvenser skal kalkuleres på kort og lang sigt. En 
øget budgetusikkerhed fører kun til at universiteter 
’sparer op til dårlige tider’ frem for at få pengene ud at 
arbejde. 

For det tredje bør modellen være sammentænkt i 
forhold til de mange andre styringsmekanismer uni-
versiteterne udsættes for. Universiteterne skal ikke 
trækkes i flere forskellige retninger. 

Endelig er der modellens virkefelt som bør begræn-
ses til fordelingen af nogle af de forventede nye mid-
ler. Universiteterne bliver styret rigeligt i forvejen. 

Titlen på Polens nationalmelodi er ’Endnu er Polen 
ikke fortabt’. Det samme kan man sige som dansk 
forsknings- og universitetsledelse. For modelsnedkeri-
et er jo først lige begyndt. 

Af rektor Ralf Hemmingsen & 

prorektor Lykke Friis


