
Universitetsavisen
NUMMER 10  ·  12.  SEPTEMBER 2008  ·  www.univers i tetsav i sen.ku.dk

Har du noget at sige? 
Forskeren som intellektuel person er erstattet af forskeren som 

daglig kommentator af mediebegivenheder. Er universiteterne  

for tavse eller plaprer de løs?  Læs side 1�-19

Immatrikulation rimer på demonstration
De deltidsansatte undervisere på KU benyttede den årlige  

immatrikulation til at demonstrere imod dårlige arbejdsvilkår

Læs side �

Sander sættes ind mod Studenterrådet
Tre partipolitiske studenterorganisationer vil have videnskabs- 

ministeren til at hjælpe sig med at svække Studenterrådet  

på KU.  Læs side �

Kamp om forskernes tid
Videnskabeligt ansatte protesterer over nyt forslag  
til fælles arbejdstidsnormer på  
Humaniora. Umuligt at nå  
opgaverne på den afsatte  
tid, lyder dommen 
Læs side �, 9, 10
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Nyheder

Kort nyt

’Find en forsker’ på ku.dk

NY SØGEFUNKTION – Det er nu blevet langt lettere at finde frem til den rette ekspert på Køben-

havns Universitet. Den 1. september blev søgemaskinen ’Find en forsker’ tilføjet på forsiden af at 

universitetets hjemmeside, ku.dk. Fra søgefunktion er der i øjeblikket mulighed for at søge oplys-

ninger om over 7.000 forskere på KU og over 83.000 publikationer fra årene 1991 og frem. 

 Systemet er ikke kun en fordel for journalister og andre der står og skal finde en forsker med 

den helt rette viden om et emne. For den enkelte forsker giver systemet en række fordele. Oplys-

ningerne er nu søgbare internationalt blandt andet på Google Scholar. Forskerne kan oploade eg-

ne artikler fuldtekst (papers, preprints) og har mulighed for selv at udtrække lister til mange for-

mer for cv’er til ting som  ansøgninger. De får med systemet samtidig direkte adgang til at redige-

re deres egen mini webprofil. På nogle fagområder ligger der endnu ikke fyldestgørende oplys-

ninger i søgemaskinen. Data for LIFE bliver overført i systemet i løbet af efteråret. En engelsk ver-

sion af søgefunktionen bliver lanceret i løbet af i år.

Humanister danner ny tænketank

HUMAN-T – Hvad kan du bruge det til? lyder det klassiske spørgsmål til enhver humaniorastude-

rende. Hvis du tidligere har haft svært ved at diske op med et praktisk svar, er hjælpen måske på 

vej nu. Dekan på Det Humanistiske Fakultet Kirsten Refsing er bagkvinde og formand for en ny 

humanistisk tænketank der skal gennemtænke alle hv’erne for humanioras fremtid. 

    Tænketanken er blevet døbt HumanT og har administrativt hjemme på Det Humanistiske Fakul-

tet ved Københavns Universitet. HumanT er den første humanistiske tænketank i Danmark, og 

dens 34 medlemmer er anerkendte humanistiske forskere, erhvervsledere, medieeksperter og kul-

turpersonligheder. Næstformand i HumanT er forhenværende teaterchef på Det Kongelige Teater 

Michael Christiansen. Tænketankens næste møde er den 10.oktober hvor hovedspørgsmålet er 

om humanister er marginaliseret fordi humanistisk forskning sjældent er ’nyttig’ i traditionel for-

stand og ikke fører til kontant betaling ved kasse 1. 

REGELFORENKLING

Af Claus Baggersgaard

Livet bliver snart lettere for le-
delsen på Københavns Univer-
sitet.

I hvert fald hvis man skal tro 
videnskabsminister Helge San-
der (V). I et brev til universite-
ternes bestyrelsesformænd 
proklamerer han at universite-
terne nu kan se frem til flere 
frihedsgrader og færre regler. 
Det gælder blandt andet på 
løn- og personaleområdet 
»hvor bestyrelserne får et 
stærkt redskab til at tiltrække 
og fastholde forskertalenter 
fra ind- og udland,« skriver 
han.

Konkret bliver professorer i 
lønramme 37 undtaget fra den 
såkaldte stillingskontrol og 
cheflønpulje. Dermed skal uni-
versiteterne ikke længere ind-
hente tilladelser fra Personale-
styrelsen til at ansætte flere 
professorer eller give dem me-
re i løn. Ligeledes undtages de 
administrative lederstillinger i 
lønramme 37 og derover fra 
stillingskontrollen.

Intet nyt
AC-fællestillidsrepræsentant 
Leif Søndergaard mener at 

Helge Sander smykker sig med 
lånte fjer, og at der reelt kun 
er tale om meget små foran-
dringer i retning af det bedre.

»Det er lidt kosmetik der 
skal pynte på overfladen, men 
der er andre ting der griber 
langt mere grundlæggende ind 
i universiteternes funktion. 
Spørgsmålet om cheflønpuljen 
blev afklaret allerede ved 
overenskomstforhandlingerne 
tidligere på året. Så universite-
terne kan give professorerne 
alle de løntillæg de har lyst til. 
Ophævelsen af stillingskon-
trollen er uden praktisk betyd-
ning da der er masser af ledige 
professorstillinger. Det virkeli-
ge problem er at universiteter-
nes økonomi ikke tillader at 
ansætte flere professorer eller 
give dem en højere løn,« siger 
fællestillidsrepræsentanten.

Leif Søndergaard mener at 
Helge Sander og embedsmæn-
dene passende kunne afholde 
sig fra at blande sig i om uni-
versiteterne må afholde grup-
peeksamen eller ej, og fjerne 
kravet om at alle uddannelser 
skal godkendes. Det ville også 
hjælpe på friheden hvis uni-
versiteterne kunne råde over 
egne bygninger og fik mulig-
hed for at oprette deres egne 
forskningsfonde.

Afledningsmanøvre
Claus Emmeche, lektor og cen-
terleder ved Center for Natur-
filosofi og Videnskabsstudier 
på Københavns Universitet og 
en af initiativtagerne til en un-
derskriftsindsamling for en ny 
universitetslov, opfatter æn-
dringerne som et forkølet for-
søg på at imødekomme kritik-
ken af at ministeriet detailsty-
rer universiteterne for meget.

»Det ligner et politisk forsøg 
på at aflede opmærksomheden 
fra det det fundamentale pro-
blem, nemlig topstyringen og 
den manglende akademiske 
frihed og selvstyre. Og med 
den såkaldte lettelse skærpes 
såmænd et af problemerne, 
nemlig at den ikke-faglige top-
ledelse får endnu mere magt 
og spillerum til at ansætte pro-
fessorer og andre udenom det 
faglige, akademiske niveau,« 
siger  Claus Emmeche til For-
skerforum.

Jørgen Honoré, universitets-
direktør på Københavns Uni-
versitet, ser derimod positivt 
på opblødningen af reglerne. 

»Jeg er glad for at vi har fået 
mere frihed i ansættelsen af 
professorer. Generelt ønsker 
jeg mindre detailstyring af ud-
dannelserne. Desuden ser jeg 
frem til at få en afklaring i 

Luftige frihedsgrader  
til universiteter
Videnskabsministeren Helge Sander mener selv han har givet  

universiteterne større frihed. Ansatte anser det for varm luft

Årets Harald – nu også for deltidsundervisere

LIGESTILLING – De dårlige arbejdsvilkår for de deltidsansatte 

undervisere har længe været genstand for debat på KU. Nu 

ser det ud til at en af uretfærdighederne i det mindste bliver 

ryddet af vejen. Således bliver det fra 2009 også muligt for de 

deltidsansatte undervisere at blive indstillet til Københavns 

Universitets undervisningspris, Årets Harald, der uddeles af 

rektor en gang om året. Årets underviser modtager en porce-

lænsugle og 25.000 kroner ved universitetets årsfest den 20. 

november 2008. Prisen er opkaldt efter matematikeren Ha-

rald Bohr. Motiverede forslag fra studerende eller ansatte 

skal være indsendt senest 17. september 2008 og må max fyl-

de en side. Det er altså i år fortsat kun muligt at pege på en 

fastansat.

Millioner til antropologisk klimaforskning

TILDELING – Kirsten Hastrup, professor i antropologi på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 

på Københavns Universitet, har fået 23 millioner kroner fra Det Europæiske Forskningsråd un-

der EU til antropologisk klimaforskning. Pengene skal Kirsten Hastrup bruge på at opbygge et 

nyt klimacenter under Institut for Antropologi. Centeret skal danne rammen om projektet Wa-

terworlds – Natural Environmental disasters and social resilience in anthropological perspective. 

Her skal forskerne bidrage med forståelse og ny viden om de menneskelige og sociale konse-

kvenser det har for et samfund når det rammes af naturkatastrofer – når isen smelter, havene 

stiger og jorden udtørrer. Forskerne vil også søge efter svar på hvordan et samfund sikrer sin 

overlevelse under store forandringer

spørgsmålet om universitetets 
egenkapital. Det vil gøre det 
nemmere for KU at modsvare 
den øgede konkurrence og un-
derstøtte den konkurrenceud-
satte omsætning,« siger han.

Helge Sandet lover på sin si-
de at arbejdet med at forenkle 
reglerne langt fra er slut:

»En af idéerne med universi-
tetsloven er at skabe mere rum 

for ledelse. Derfor er det helt 
naturligt at vi styrker bestyrel-
sernes ansvar i takt med at 
grundlaget er blevet etableret. 
Med de nye frihedsgrader 
kommer vi et skridt videre, 
men det er en vedvarende pro-
ces der ikke slutter i dag,« si-
ger han. 

clba@adm.ku.dk

FEST ELLER BLÆST? –  

Helge Sander påstår at han nu 

giver universiteterne større 

autonomi, men er der tale om 

politiske varmluftsballoner eller 

reel frihedsforøgelse?
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Cafépenge er en myte

STUDENTERØKONOMI – Danske studerende har større øko-

nomisk livskvalitet end deres nordiske naboer. 72 procent af 

de adspurgte danskere er meget eller forholdsvis tilfredse 

med deres økonomiske vilkår. Til sammenligning er kun lidt 

under halvdelen af alle nordmænd lige så tilfredse som dan-

skerne. Det viser en ny undersøgelse af studenterlivet som 

Gallup har lavet for Nordea.

Undersøgelsen viser ikke desto mindre at myten om at SU’en 

er lig cafépenge er usand. To ud af tre danske studerende har 

sagt nej til socialt samvær, tandlægebesøg eller en anden 

hverdagsudgift for at få budgettet til at hænge sammen. Og 

det på trods af at tre ud af fire har erhvervsarbejde ved siden 

af studierne og at indtægten fra jobbet udgør en fjerdedel af den samlede indkomst. Hver  

tredje studerende har desuden optaget lån af en eller anden form. Ud af dem der har lånt  

penge, ved tre ud af fire ikke hvor lang tid det vil tage at afvikle studiegælden.

Gamle KUA’s facader får et løft

RENOVERING – Ledelsen på Det Humanistiske Fakultet har besluttet at facaderne på gamle 

KUA skal renoveres. Det er facaderne som vender ud mod Metroen der først får en ansigtsløft-

ning. Første etape af renoveringen bliver sat i gang mandag den 8. september 2008 med ryd-

ning af beplantningen foran facaden. Arbejdet vil fortsætte indtil medio november 2008 og 

omfatter blandt andet nedtagning, reparation og genmontering af solafskærmning, udskift-

ning af punkterede termoruder, maling af vinduer og facadepartier og nedhugning af løstsid-

dende beton på facadeelementer. 

KU vil have milliardinvesteringer 

INFRASTRUKTUR – Regeringen har for finanslovsforslaget 2009 afsat 208 millioner kroner til infra-

strukturforbedringer for alle landets universiteter. KU er formodentlig det universitet med de æld-

ste lokaler og mest slidte udstyr, men de afsatte midler er småpenge i forhold til hvad det vil koste 

at bringe universitetets forskningsudstyr op på internationalt niveau, siger rektor Ralf Hemmingsen 

i et interview med Altinget. Han peger på at det alene koster 130 millioner kroner at klargøre en 

enkelt etage på Panuminstituttet til at rumme det nye Proteincenter som Novo Nordisk Fonden har 

doneret. Ifølge Ralf Hemmingsen kræver det investeringer i milliardklassen hvis laboratorier skal 

bringes op til international standard på KU’s sundhedsvidenskabelige og naturvidenskabelige fa-

kulteter. Den eneste logiske løsning er i flere tilfælde er at bygge nye lokaler, ikke at renovere eksi-

sterende.

Socialdemokraterne går imod konkurrence 

UDSPIL – De danske universiteter skal ikke spilde tiden med at konkurrere med hinanden om basis-

midlerne. De skal i stedet tildeles penge i forhold til opfyldelsen af konkrete mål der er formuleret i 

deres udviklingskontrakter. Det foreslår Socialdemokraterne (S) i deres oplæg til globaliseringsfor-

handlingerne som er en del af partiets samlede finanslovsudspil, skriver Altinget.

Kirsten Brosbøl, forskningsordfører for S, vil også kræve en kortlægning af hvor mange af basismid-

lerne der reelt er til fri disposition for universiteterne. Partiet går ind for den nuværende 60/40 mo-

del, hvor 60 procent af midlerne går til universiteterne mens de resterende går til den strategiske 

forskningsindsats.  Over for det står blandt andre forligsparterne i De Radikale som ønsker en 

70/30-model, og Venstre der i sidste uge meldte ud at de ønsker en 50/50-model.

Ingen overraskelser i 

regeringens finans-

lovsforslag: Taxame-

terstøtten bliver igen 

beskåret, men der er 

sat flere penge af til 

forskning

FINANSLOv

Af Julie Caspersen

Det er en uheldig alliance: 
Færre studerende er i år blevet 
optaget, og så har de endda en 
mindre pose penge med til 
klassekassen på Københavns 
Universitet (KU). 

Finanslovsforslaget for 2009 
skærer igen i år to procent i  
taxameterstøtten. Tilsammen 
kommer disse to forhold til at 
koste universitetet 100 millio-
ner kroner, konkluderer vice-
direktør Hanne Harmsen. 

På bundlinjen er der dog 
stort set ingen forskel på hvad 
universitetet har fået bevilliget 
i år set i forhold til sidste år. 
Der er nemlig flere penge at 
hente hjem til forskning. 

Det mest overraskende ved 
udspillet til næste års finans-
lov er dog at den såkaldte glo-
baliseringspulje, som er øre-
mærket til forskning og skal 

fordeles blandt landets univer-
siteter, stadig luner på Viden-
skabsministeriets konto. Det 
bekymrer KU’s direktør Jørgen 
Honoré der gerne så at Mini-
steriet gav pengene fri så KU 
kan begynde næste års bud-
getplanlægning på et mere sik-
kert grundlag.  

Færre basismidler
I alt omsætter KU for cirka 
seks milliarder kroner om året. 
Finansfar spyttede sidst 4,4 
milliarder i kassen, og det 
samme kommer til at gælde i 
2009. Den pose penge der er 
garanteret KU, de såkaldte ba-
sismidler, er imidlertid blevet 
beskåret med omkring 50 mil-
lioner kroner i forhold til fi-
nansloven fra 2008. Det er en 
udvikling som KU’s direktør 
Jørgen Honoré ikke er glad 
for.

»God forskning kræver kon-
tinuitet. Det nytter ikke noget 
at vi ikke kan planlægge vores 
forskning langsigtet, eller at vi 
pludselig må stoppe et bygge-
ri. Blandt andet derfor håber 
jeg at globaliseringsmidlerne 
snart bliver givet fri til univer-
siteterne. Jeg frygter at vi kan 
blive for styret af eksterne in-
teresser i forhold til vores egne 
strategiske dispositioner,« si-
ger Jørgen Honoré.

Han bakkes op af rektor på 
Syddansk Universitet og tals-
mand for Danske Universiteter 
Jens Oddershede.

»I øjeblikket dækker bevil-

lingerne fra forskningsrådene 
langt fra de faktiske omkost-
ninger ved at gennemføre et 
projekt. Det udhuler både uni-
versiteternes basismidler og 
ledelsernes mulighed for at 
disponere.«

Både Jørgen Honoré og Jens 
Oddershede er skuffede over 
at finanslovsforslaget ikke gi-
ver universiteterne de bedste 
betingelser for at lede når det 
netop var baggrunden for uni-
versitetsloven fra 2003. Jo 
færre penge universiteterne 
kan være sikre på havner i de-

res lommer, jo sværere bliver 
det at lægge budgetterne og 
de langsigtede strategier. Det 
får Jens Oddershede til at hå-
be at globaliseringspuljen bli-
ver fordelt til universiteternes 
frie disposition.

»Når de ufordelte reserver 
skal fordeles, håber vi at politi-
kerne husker målsætningen 
om de stærke ledelser og giver 
en stor del af midlerne direkte 
til universiteterne som basis-
midler. Det vil også forkorte ti-
den ’fra faktura til forskning’ 
fordi midlerne så hurtigere 

kan omsættes til forskning der 
så kan give ny viden og resul-
tater til gavn for hele samfun-
det,« understreger Jens Od-
dershede.

KU skal konkurrere
Finanslovsforslaget for 2009 
lægger op til større konkurren-
ce om bevillingerne til forsk-
ning og undervisning. Det lave 
antal optagne gør desuden at 
KU er endnu mere afhængig af 
at få færdiggørelsesbonusser 
for de studerende. Men det er 
penge som KU allerede nu må 

satse på at få fingre i. Jørgen 
Honoré mener at KU kan og 
skal blive bedre til at tiltrække 
penge til forskningsprojekter, 
men besparelserne i taxame-
terstøtten vil alt andet lige gå 
ud over undervisningen.

»Fordi der er dyk i antal op-
tagne i år, bliver KU ikke dårli-
gere, men en organisation 
med god økonomi kan tilbyde 
bedre uddannelser. Jeg så ger-
ne et taxameter der dækkede 
alle omkostninger ved at tilby-
de uddannelse. Undervisnin-
gen finansieres af forsknings-
penge, men deri indgår ikke 
penge til vedligeholdelse af 
bygninger, it og så videre,« si-
ger Jørgen Honoré. 

Han er ikke skuffet over fi-
nanslovsforslaget, for tallene 
er som han havde forventet. 
Desværre tegner det igen i år 
ikke til at blive en finanslov 
med Blockbuster-effekt: Den 
er ikke som den film der med 
garanti vil trække folk til bu-
tikken.

jca@adm.ku.dk

TøRRE TAL – KUs økonomi 

får oddsene imod sig i 2009.  

Taxameterstøtten falder igen, 

og der skal konkurreres mere 

om forskningsbevillingerne.

Finanslov uden Blockbuster-effekt
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Af Sune Engel Rasmussen

Mens det nye semester tager 
sine første skridt, skyder Stu-
denterrådet efteråret ind med 
en ny kampagne for at forbed-
re forholdene for de studeren-
de på Københavns Universitet. 
Målet er at samle så mange 
studerende som muligt bag en 
række forslag til ændringer i 
universitetsloven, men Stu-
denterrådet har fra starten få-
et et skud for boven fra tre 
partipolitiske studenterorgani-
sationer.

Liberale Studerende, Kon-
servative Studerende og Frit 
Forum – socialdemokratiske 
studerende anklager Studen-
terrådet for at være udemokra-
tisk og for at diktere de stude-
rendes stemme. KU’s samar-
bejdsaftale med Studenterrå-
det giver foreningen eneret til 
at tale de studerendes sag over 
for rektor, og en sådan aftale 
burde i sagens natur være 
ulovlig, mener de. 

Desuden kritiserer organisa-
tionerne den driftsaftale der 
udløser 1,5 millioner kroner 
årligt til Studenterrådet. Pen-
ge som blandt andet kan bru-
ges på valgkamp op til besty-
relsesvalgene. Organisationer-
ne har nu bedt om et møde 
med videnskabsminister Helge 
Sander (V) for »at drøfte vort 
fælles ønske om et bedre stu-
denterdemokrati på landets 
universiteter.«  

Diskussionen om universite-
tets og Studenterrådets demo-
kratiske karakter er af ældre 
dato, men formand for Stu-
denterrådet Pia Mejdahl Daug-
bjerg undrer sig over at mini-
steren nu skal kaldes frem som 
redningsmand for universi-
tetsdemokratiet.

»Jeg synes især det er pud-
sigt at det er de tre organisati-
oner hvis moderpartier vedtog 
universitetsloven i 2003 og re-
elt afskaffede universitetsde-
mokratiet, som nu hævder at 

der ikke er demokrati på uni-
versitetet,« siger hun.

Socialdemokrater mod 
fællesorganisering?
At Liberale Studerende og 
Konservative Studerende går 
imod en enhedsorganisering 
af universitetets studerende i 
et fælles Studenterråd er må-
ske ikke så overraskende, for-
eningernes ideologiske orien-
tering taget i betragtning. Men 
at de socialdemokratiske stu-
derende i Frit Forum også er 
modstandere af de studeren-
des fælles interesseorganisati-
on, er bemærkelsesværdigt. 
Men Simon Kollerup fra Frit 
Forum mener ikke at der er 
noget paradoksalt i det.

»Jeg ved godt at Studenter-
rådet opfatter sig selv som en 
slags fagforening for de stude-
rende, men de stiller samtidig 
op til valg. Og dermed sætter 
de sig mellem to stole. Fagfor-
bundet 3F stiller jo heller ikke 
op til Folketinget,« siger Si-
mon Kollerup der ser Studen-
terrådet som en politisk liste 
på linje med sin egen forening.

Selv foretrækker Studenter-
rådet at kalde sig for en inte-
resseorganisation og ikke fag-
forening, men ikke desto min-
dre er formand Pia Mejdahl 
Daugbjerg forbløffet over Frit 
Forums holdning.

»Socialdemokratiets historie 
taget i betragtning undrer det 
mig at Frit Forum går imod 
selve princippet om at søge en-
hed og organisere sig dér hvor 
man er,« siger hun. Studenter-
rådsformanden ser desuden 
ingen problemer i at repræsen-
tere alle universitetets stude-
rende. 

»Vi er den eneste forening 
der – gennem fagrådene - har 
repræsentanter på alle fag, og 
vi har en åben demokratisk 
struktur som alle kan være en 
del af. De politiske partier sid-
der i forvejen i Folketinget og 
beslutter de fleste ting, så 
hvorfor skal de have plads i 
bestyrelsen og studienævnet 
hvor der bør sidde repræsen-

tanter for de studerende?« 
spørger Pia Mejdahl Daug-
bjerg.

I Studenterrådet ærgrer 
man sig over at de partipoliti-
ske studenterorganisationer 
vælger at gå enegang i stedet 
for at bakke op om kampag-
nen.  

»Det er lykkedes dem at ska-
be en debat om at vi er udemo-
kratiske ved at fremhæve sty-
relsesvalgene som det centrale 
i studenterdemokratiet, selv 
om det kun er en lille del af 
det. Studenterrådets repræ-
sentanter i bestyrelsen gør kun 
det de har fået mandat til af 
fagrådene og af Studenterrå-
dets politikkonferencer hvor 
alle studerende har mulighed 
for indflydelse,« siger uddan-
nelsespolitisk sekretær Mattias 
Friis Jørgensen. 

»De fjerner fokus fra den po-
litiske kampagne som vi forsø-
ger at samle de studerende 
om,« siger han og fortæller at 
SR sågar har indledt et samar-
bejde med både undervisere 
og teknisk personale for at op-
nå øget indflydelse til stude-
rende og ansatte. Udover af 
kunne tale med én stemme er 
der flere fordele ved at være 
organiseret på tværs af parti-
politiske overbevisninger, me-
ner Mattias Friis Jørgensen. 

»En interesseorganisation 
kan udtale sig med langt større 
vægt end en partiorganisation. 
For eksempel vil det være me-
get sværere for en repræsen-
tant for en gruppe socialdemo-
kratiske studerende at lægge 
pres på en Venstre-minister, 
end det er for en tværpolitisk 
repræsentant,« mener han.

»vi splitter ikke«
Studenterrådets efterårskam-
pagne har som hovedmålsæt-
ning at få indført lovgivning 
mod brugerbetaling på landets 
universiteter samt at øge de 
studerendes og de ansattes 
indflydelse på universitetet. 
Sidstnævnte skal ske gennem 
en ændring af universitetets 
administrative struktur hvor 

man blandt andet vil arbejde 
for et internt flertal i bestyrel-
sen, i modsætning til den nu-
værende form hvor flertallet af 
bestyrelsesmedlemmerne ikke 
er ansat eller studerende på 
universitetet.  

De socialdemokratiske stu-
derende i Frit Forum er også 
utilfredse med universitetslo-
ven, og vil i løbet af efteråret 
komme med forslag til hvor-
dan den kan ændres. Så hvor-
for kan de ikke arbejde for æn-
dringer under fælles banner? 
Er de ikke i gang med at splitte 
de studerende?

»Nej det synes jeg overhove-
det ikke, men det er naivt at 
tro at én forening kan favne al-
le studerende,« mener Simon 
Kollerup fra Frit Forum. 

Hvad er I da uenige med Stu-
denterrådet om?

»Der er flere ting. Det hand-
ler blandt andet om hvordan 
man prioriterer sin politik og 
hvilken profil man gerne vil 
have,« svarer Simon Kollerup 

som mener at der ikke er plads 
til Frit Forums dagsorden i 
Studenterrådet.

Men har I været til møder i 
Studenterrådet?

»Nej, det har vi valgt ikke at 
gøre. Vi har erfaring fra Århus 
hvor Studenterrådet ikke giver 
plads til Frit Forum fordi de er 
bange for at blive kuppet,« si-
ger han.

At der ikke skulle være plads 
til socialdemokrater eller an-
dre grupper i Studenterrådet 
på KU, kender Pia Mejdahl 
Daugbjerg ikke noget til.

»Vi er uenige hver dag. Nog-
le gange vinder man diskussio-
nerne, nogle gange taber man. 
Det er en del af demokratiets 
spilleregler, men fordelen er at 
vi finder kompromiser så vi 
kan udtale os med samlet 
stemme,« siger hun.

Frit Forum, Liberale Stude-
rende og Konservative Stude-
rende mødes med Helge San-
der i midten af september.

ser@adm.ku.dk

Sander sættes ind  
mod Studenterrådet
Mens Studenterrådet på KU forsøger at mobilisere 
de studerende til kamp mod universitetsloven,  
forsøger tre partipolitiske studenterorganisationer  
at mobilisere videnskabsministeren til kamp mod 
Studenterrådet

AKTIvISME – Studenterrådet 

kæmper på vegne af de stude-

rende for bedre vilkår på uni-

versitetet, men nu beder stu-

denterorganisationerne fra V, 

K, og S videnskabsministeren 

om at hjælpe med at mindske 

foreningens indflydelse på KU. 

Her er det et billede fra sidste 

års store velfærdsdemonstrati-

on.

Nyheder
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dAGLEjERE

Af Julie Caspersen

Der lugter af noget der lige er 
blevet tændt op. Det er tirsdag 
den anden september og telt, 
grill, mad og fad fylder godt 
op i Lindegården. 

Det er dagen for den årlige 
immatrikulation hvor Univer-
sitets ledelse og alle dekaner-
ne stiller op i en Harry Potter-
lignende kappemundering i 
festsalen ud til Frue Plads. 

I år er rektor og dekanerne 
dog ikke de eneste der har set 
sit snit til at hoppe i de sorte 
kapper. På trappen ud til Vor 
Frue Kirke har omkring 20 del-

tidsansatte undervisere taget 
plads og byder deres kommen-
de elever velkommen i akade-
miske hatte og kapper hvorpå 
de alle har et batch med orde-
ne ’Akademisk daglejer’.

Mission ’kend din under-
viser’   
De studerende er budt ind til 
storhed. I festsalen er der væg-
malerier, lysekroner og et blæ-
seorkester til lejligheden, og 
luften er tyk af tradition. De 
studerende svarer igen med 
dufte fra både Boss, Gucci og 
Dolce & Gabana. 

I kontrast til det overdådige 
indenfor, er årsagen til de-
monstrationen udenfor. Kø-

benhavns Universitet har man-
ge deltidsansatte der endnu 
ikke ved hvor mange timer de 
skal undervise på det kom-
mende semester. Deres ansæt-
telsesvilkår er markant ander-
ledes fra de fastansattes. De 
har ingen overenskomst, ingen 
tryghed i ansættelsen, ingen 
pension, ingen løn under syg-
dom og barsel, og så får de in-
gen løn for at deltage i møder 
og sidde i kollegiale organer 
og har desuden ingen ret til ef-
teruddannelse. Forhold som 
de deltidsansatte nu vil synlig-
gøre over for de nye studeren-
de.

»Vores mission for i år er at 
der ikke skal være nogen stu-

derende der ikke kender til vo-
res problem,« siger Morten 
Hjelt, undervisningsassistent 
på Institut for Kunst og Kultur-
videnskab og formand for de 
deltidsansattes klub på Det 
Humanistiske Fakultet (DVIP-
KUA). Alene på Det Humani-
stiske Fakultet er der omkring 
200 deltidsansatte undervi- 
sere.

Sammen med sine kolleger 
deler Morten Hjelt flyers ud til 
de studerende. De løber tør al-
lerede under den anden vel-
komstrunde.  

Ingen krokodilletårer
Efter at rektor har talt til folket 
og trykket samtlige fremmød-

tes hånd, tumler de studeren-
de ud i den milde eftermid-
dagssol på Frue Plads. Rytmer-
ne fra ’pop that won’t stop’ lok-
ker de studerende ind i Linde-
gården hvor Lykke Friis langer 
røde pølser over disken i en af 
de lejede pølsevogne. Det er 
en festlig lejlighed, og det har 
Morten Hjelt ingen intentioner 
om at forpurre. 

»Vi har ingen forhåbninger 
om at de studerende kommer 
os grædende i møde i dag. Vi 
vil bare gøre opmærksom på at 
vores vilkår har konsekvenser 
for dem. For eksempel kan en 
studerende ende med at gå til 
eksamen hos en anden end sin 
underviser fordi vedkommen-

de ikke har flere undervis-
ningstimer tilbage,« siger Mor-
ten Hjelt.

De studerende der netop er 
blevet budt velkommen til Kø-
benhavns Universitet, skal i 
det kommende semester få rig 
lejlighed til at hilse på deres 
deltidsansatte undervisere. 
Morten Hjelt og hans kolleger 
har i sinde at bære en batch 
der vil gøre det synligt hvilke 
af underviserne der bliver be-
talt for at forske og udvikle un-
dervisningen, og hvem der må 
gøre det af egen lomme.

jca@adm.ku.dk

Immatrikulation rimer på demonstration
De deltidsansatte undervisere på KU benyttede den årlige immatrikulation  
til at demonstrere imod dårlige arbejdsvilkår

Kasper vogter, 19 år

Er du kommet ind på dit drømmestudie?

Ja, jeg skal læse jura.

Hvad glæder du dig mest til?

At blive færdig! For arbejdsløsheden er lav, og som jurist  

kan jeg blive ansat alle mulige steder.

Simon Melchior, �0 år

Er du kommet ind på dit drømmestudie?

Nej, eller – det ved jeg ikke. Nu prøver jeg med matematik.

Hvad glæder du dig mest til?

Hm, det er svært at sige. Det sociale og arbejdsstrukturen. Det 

unikke i at lære noget individuelt i en gruppe.

Filippa Barringer, �0 år

Er du kommet ind på dit drømmestudie?

Ja, det er medicin.

Hvad glæder du dig mest til?

At komme i gang! Rusturen. Og at møde nye mennesker.  

Og på længere sigt praktikken.

FOTO: LIZETTE KABRÉ

Nyheder
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STANdARdISERING

Af Claus Baggersgaard

Det videnskabelige personale 
(VIP) på Det Humanistiske Fa-
kultet får travlt, meget travlt, i 
fremtiden hvis et forslag til 
nye arbejdstidsnormer fra en 
arbejdsgruppe nedsat af dekan 
Kirsten Refsing bliver gennem-
ført per 1. februar 2009 som 
planlagt. 
 Forslaget har to gange være 
behandlet i Akademisk Råd, 
og beskeden var hver gang at 
normerne er så lave at de an-
satte ikke vil have en chance 
for at udføre deres arbejde på 
normeret tid.
 Stig Hjarvard, professor på 
Institut for Medier, Erkendelse 
og Formidling, understreger at 
han håber dekanen vil lytte til 
indsigelserne, men om forsla-
get siger han:
 »Der er tale om en klar for-
ringelse af vores arbejdsvilkår. 
Vi er ved at nå den absolutte 
smertegrænse hvor det knapt 
er muligt at nå at læse en op-
gave og tage stilling til indhol-
det.«

Stig Hjarvard karakteriserer 
forslaget som en ren skrive-
bordsøvelse der ikke gør noget 
ved det reelle problem at der 
er for få ansatte til at løse for 
mange arbejdsopgaver  

»Antallet eller typen af ad-

ministrative pligter ændrer sig 
ikke, kun tiden der er afsat til 
at løse dem, så eneste mulig-
hed er at arbejde flere timer 
end vi får betaling for, eller ar-
bejde efter reglerne og sjuske 
med tingene. Jeg tror de fleste 
vil vælge det sidste, så der bli-
ver tale om en klar kvalitets-
forringelse,« siger han.
 Carsten Due-Nielsen, lektor 
på Saxo Instituttet, er enig.

»Det er ikke muligt at læse 
ti, 2o eller måske op til 5o si-
der per time i opgaver eller i 
videnskabelig produktion, og 
da slet ikke hvis man skal kon-
trollere, vurdere og karakteri-
sere indholdet. Resultatet vil 
blive overfladiske bedømmel-
ser – eller der bliver tale om 
ubetalt fritidsarbejde,« siger 
han. 

Uni blevet en pølsefabrik
Studenterrepræsentanterne i 
Akademisk Råd har ligeledes 
protesteret. De mener at der er 
afsat for kort tid til forberedel-
se af undervisning og bedøm-
melse af opgaver.

»Det er fint nok at lave nog-
le fælles regler så alle stude-
rende får den samme behand-
ling, men det er jo på pølsefa-
brikkens vilkår. Man skaber en 
arbejdskultur der fremmer at 
underviserne gør tingene hur-
tigt og tyr til standardløsnin-
ger i stedet for at tænke krea-

tivt og udvikle deres undervis-
ning,« siger Kasper Møller, der 
læser litteraturvidenskab og 
sidder i Akademisk Råd.

  Stina Christensen, tysk-stu-
derende og koordinator for 
Humrådet, kalder udviklingen 
alarmerende. 

»Vi kan som studerende pri-
se os lykkelige for at der findes 
undervisere der er så engage-
rede at de laver mere end de 
bliver betalt for, men det er jo 
ikke rimeligt. Du kan sagtens 
mærke på undervisningen 
hvem der er ildsjæle, og hvem 
der holder sig striks til timetal-
lene,« siger hun.

Realitetscheck
Frederik Tygstrup, lektor på 
Institut for Kunst og Kulturvi-
denskab, peger på at forslaget 
til nye arbejdstidsnormer i rea-
liteten betyder mindre tid til 
forskning stik modsat hvad der 
angives som målsætning i for-
slaget. Som noget nyt vil man 
nemlig fratrække tiden til ad-
ministration ligeligt fra under-
visning og forskning, hvor 
forskningstiden i dag i hvert 
fald på papiret er urørlig.

Han mener at det er pris-
værdigt at dekanen forsøger at 
skabe et gennemsigtigt og ens 
system for alle, men at hun 
dermed også utilsigtet er kom-
met til at gøre det synligt for 
alle hvor dårlige arbejdsvilkå-

rene på Københavns Universi-
tet i virkeligheden er.
 »Arbejdstidsnormerne er et 
ubehageligt møde med realite-
terne. Man kan ikke forvente 
at få verdensklasse og samti-
dig få det billigt. Det er sim-
pelthen umuligt at producere 
gåseleverpostej hvis der kun er 
penge og ansatte til at lave 
Stryhns, så jeg efterspørger re-
alisme og prioritering af opga-
verne fra dekanens side i ste-
det for at vælte ansvaret over 
på medarbejderne,« siger han.

Sune Auken, lektor Institut 
for Nordiske Studier og Sprog-
videnskab, opfordrer ligeledes 
ledelsen til at tage et ansvar.
 »Dekanatet må tage det ful-
de ansvar, præcisere at det ik-
ke forventer at medarbejderne 
arbejder flere timer end de får 
løn for, og specificere hvordan 
opgaverne skal løses. Så har vi 
som medarbejdere ikke et pro-
blem, men det er stadig et 
kæmpe problem for universite-
tet at opgaverne ikke bliver 
løst ordentligt,« siger Sune 
Auken. 

Opfordrer til dialog
Fællestillidsrepræsentant, lek-
tor Henrik Prebensen ønsker 
ikke at kommentere det kon-
krete forslag af hensyn til for-
handlingerne med dekanatet. 
Han oplyser dog at han i to 
omgange har skrevet ud til alle 

videnskabeligt ansatte på Hum 
og fået mellem halvfjerds og 
firs svar fulde af informationer 
og forslag som han er i gang 
med at bearbejde til brug i for-
handlingerne.
 Ifølge fællestillidsmanden er 
der historisk set ingen tvivl om 
at der er blevet kortere tid til 
at løse arbejdsopgaverne. Ar-
bejdstiden er nedsat fra 1900 
timer årligt i 1970 til 1650 i 
dag. Forberedelsestiden til en 
normal undervisningstime på 
fakultetet var fire timer i 1970. 
I 2004 var den nede på to og 
en halv time.

»Opgørelser viser desuden 
at universitetslærere reelt bru-
ger omkring 42 timer eller me-
re per uge på deres arbejde. 
Det tyder på at en del af forbe-
redelsestiden er flyttet fra ar-
bejdstid til fritid,« siger Henrik 
Prebensen.

Han opfordrer dekan Kir-
sten Refsing til at indgå i en 
positiv dialog med ansatte om 
de nye arbejdstidsnormer.

»Universitetsloven har af-
skaffet et system med selvfor-
valtning og indført et ledelses-
system der forvalter de ansat-
tes arbejdstid via kontrol. Det 
oplever de ansatte selvfølgelig 
som en forandring der sætter 
spørgsmålstegn ved deres an-
svarlighed, deres kvalitetsbe-
vidsthed, deres oplevelse af 
medejerskab til deres fag og 

dets udøvelse. Det skal ledel-
sen være meget opmærksom 
på,« siger han.

Alt til forhandling
Ifølge Kirsten Refsing er bag-
grunden for forslaget et ønske 
om forenkling – ikke mere 
kontrol. Målet er ikke at presse 
mere arbejde ud af medarbej-
derne eller at bede dem sænke 
kvaliteten af det de laver.
 Hun understreger at det er 
et udkast som alle VIP-ansatte 
har haft mulighed for at kom-
me med ideer og kommentarer 
til via fællestillidsmanden. 

»Mit oprindelige forslag var 
at afskaffe detaljerede normer, 
da arbejdsnormer for mig at se 
fratager medarbejderne auto-
nomi over hvordan de priorite-
rer deres arbejdstid. Men der 
er ikke opbakning til dette, så 
derfor er forslaget udelukken-
de møntet på at skabe enshed 
og forhåbentlig lidt forenkling. 
Det kan kun gennemføres via 
forhandlinger med tillidsrepræ
sentanten. Hvis et flertal vil 
opleve det som en forringelse, 
så fortsætter vi bare med det 
nuværende system,« siger de-
kanen.

Der har eksisteret en midler-
tidig aftale siden 2004, men 
den har institutterne admini-
streret forskelligt. 

clba@adm.ku.dk

Kamp om forskernes tid
Videnskabeligt ansatte protesterer over nyt forslag til fælles arbejdstidsnormer på Huma-
niora. Umuligt at nå opgaverne på den afsatte tid, lyder dommen 

Turbo-
kandidater  
skader  
kvaliteten
Flere undervisere mener 
at nye regler presser dem 
til at give køb på faglig-
heden af hensyn til øko-
nomien på deres institut

BESTÅ ELLER GÅ – 

Blandt de studerende 

huserer begrebet ’det 

sanderske seks-tal’, op-

kaldt efter Videnskabs-

minister Helge Sander. 

Det henviser til at under-

visere ofte vælger at give 

en studerende seks (efter 

den gamle karakterskala) 

i stedet for dumpekarak-

teren fem. Hvis en stude-

rende er mere end et år 

forsinket med sine studi-

er, får universitetet nem-

lig ikke fuld taxameter-

takst fra ministeriet.

Baggrund
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dILEMMA

Af Claus Baggersgaard

De studerende på Københavns 
Universitet (KU) behøver ikke 
ligge søvnløse om natten af 
frygt for at få dumpekarakte-
rer. Nye regler betyder nemlig 
at universitetet mister store 
beløb hvis de ikke består deres 
eksamen og dermed bliver for-
sinket i deres uddannelse. 

Flere undervisere på KU si-
ger at reglerne direkte tilskyn-
der dem til at lade så mange 
bestå eksamen som overhove-
det muligt af hensyn til økono-
mien på deres institut, og de 
frygter at det ender med at gå 
ud over fagligheden og kvali-
teten af uddannelserne.

»Jeg forstår godt hvis under-
visere godkender opgaver der 
ikke burde bestå, og jeg be-
brejder dem det ikke, for reg-
lerne opfordrer direkte til det. 
Det er absurd at lave et system 
der straffer os for at oprethol-
de fagligheden,« siger Sune 
Auken, lektor på Institut for 

Nordiske Studier og Sprogvi-
denskab på Det Humanistiske 
Fakultet (Hum) på KU.

Urimeligt dilemma
Det Humanistiske Fakultet 
(Hum) og Det Samfundsviden-
skabelige Fakultet (Samf) har 
fra i år besluttet at udmelde 
studerende der ikke lever op 
til aktivitetskravet om at bestå 
30 ECTS mindst hvert andet 
år. De bliver også smidt ud 
hvis de er mere end tre år om 
at færdiggøre en to-årig kandi-
datuddannelse. Derudover har 
alle studerende siden septem-
ber 2007 haft en deadline på 
samlet et år til at gøre deres 
speciale færdigt hvis de ikke 
vil risikere at blive udskrevet.  

Sune Auken mener at han 
og kollegerne dermed bliver 
sat i et urimeligt dilemma. 

»Hvad skal jeg som undervi-
ser gøre når jeg sidder med en 
studerende der blot mangler 
sit sidste fag for at blive færdig 
med sin uddannelse? Hvis 
vedkommende dumper, risike-
rer han/hun at blive smidt ud 

af universitet, og jeg siger 
samtidig nej tak til en del af 
det finansieringsgrundlag min 
egen arbejdsplads hviler på. Vi 
bliver udstyret med en pistol 
som vi tvinges til at sætte for 
panden af de studerende. Det 
gør ualmindeligt ondt at blive 
tvunget ind i rollen som slag-
ter,« siger han.

Ifølge Eksamensbekendtgø-
relsen fra 2004 kræves det kun 
at der er ekstern censur ved en 
tredjedel af prøverne på en ud-
dannelse. Ved to ud af tre prø-
ver er det altså en intern cen-
sor der alene står for bedøm-
melsen.  

Blandt andet skar Det Juri-
diske Fakultet på KU den eks-
terne censur ned til det lov-
pligtige minimum i 2005 for at 
spare 1,4 millioner kroner år-
ligt.

vælger lette emner
AC-tillidsrepræsentant, lektor 
Leif Søndergaard er enig i at 
den megen fokus på at få de 
studerende hurtigt gennem 
studierne ikke kan undgå at få 

konsekvenser for kvaliteten af 
uddannelserne og de faglige 
krav der bliver stillet til de stu-
derende.

»Jeg vil ønske jeg kunne sige 
at det ikke forholder sig sådan, 
men det kan ikke undgå at lig-
ge i baghovedet at det vil være 
godt for mit instituts økonomi 
og dermed min egen jobsik-
kerhed hvis jeg ser med positi-
ve øjne på en eksamensopga-
ve,« siger han.

Leif Søndergaard anser dog 
tidsbegrænsningen på specia-
leskrivningen for at være det 
største problem i forhold til at 
fastholde uddannelseskvalite-
ten på universitetet. Der har 
nemlig siden september 2007 
skullet udformes en speciale-
kontrakt der gør underviseren 
medansvarlig for at den stude-
rende bliver færdig med spe-
cialet på det år der er afsat.

»Det betyder at lærerne fra-
vælger komplicerede emner 
for de studerende da det vil ta-
ge for lang tid. Nogle projekter 
kræver af indlysende grunde 
mere tid end andre, men de 

bliver ikke længere til noget. 
Det er ved specialeskrivningen 
at de studerende virkeligt kan 
vise at de er egnede til at blive 
forskere, men det får de ikke 
mulighed for med den korte 
deadline,« siger Leif Sønderga-
ard.

  
Former uddannelserne
Sune Auken der selv lige har 
fået ansvaret for tre nye hold 
med samlet omkring 100 stu-
derende, mener også at foku-
seringen på at få de studeren-
de hurtigt igennem uden at 
bruge for mange ressourcer 
har konsekvenser for hvordan 
institutterne lægger studiepla-
ner

»Der er op til 40 proppet ind 
på et hold, så jeg skal være 
heldig hvis jeg når at lære alle 
navnene at kende. Det skal ik-
ke undre nogen hvis den un-
dervisning man får, er skåret 
ud i enkle, overskuelige blokke 
der er indrettet efter behovet 
for at få de studerende igen-
nem glat og smertefrit snarere 
end efter ønsket om at bibrin-

ge dem en velfunderet faglig-
hed - endsige ønsket om at ud-
vikle dem til faglig modenhed. 
Fagene må allerede på for-
hånd indrettes så de er over-
skuelige og ikke stiller alt for 
store krav til de studerendes 
præstationer,« siger han.

vil ikke slippe lettere
Udsigten til måske at slippe 
lettere gennem studierne får 
dog ikke de studerende til at 
klappe i hænderne af begej-
string.
 »Vi vil gerne være sikre på at 
vi får en uddannelse der er 
brugbar, og at undervisningen 
ikke bare er en lille sideforret-
ning for universitetet der skal 
skaffe penge til det primære, 
forskningen. Undervisningen 
skal have en lige så høj priori-
tet,« siger Pia Mejdahl Daug-
bjerg, formand for Studenter-
rådet på KU.
 Hun tilføjer at begrebet ’det 
sanderske seks-tal’, opkaldt ef-
ter Videnskabsminister Helge 
Sander, længe har floreret 
mellem de studerende. Det be-

Officielle mål med nye  
arbejdstidsnormer

•  At mindske forbruget af VIP-tid til admini-

stration i bred forstand.

•  At skabe fælles retningslinjer med variations-

muligheder på de enkelte institutter.

•  At fordele administration i bred forstand på 

både forskning og undervisning idet under-

visning betragtes som lige så vigtig som 

forskning.

•  At give institutledere og medarbejdere et 

godt redskab til de årlige medarbejderudvik-

lingssamtaler (MUS) 

•  At sørge for lige vilkår for de studerende på 

tværs af institutterne.

Eksempler på de nye  
arbejdstidsnormer

•  Bedømmelse af professorer i forbindelse med 

ansættelse: 15 timer

•  Bedømmelse af lektorer og adjunkter: 8 ti-

mer

• Bedømmelse af doktordisputatser: 20 timer

• Bedømmelse af ph.d.-afhandlinger: 16 timer

•  Forberedelse per undervisningstime: 2,5 ti-

mer

• Bedømmelse af speciale: 10 timer

•  BA-projekter (individuel vejledning og be-

dømmelse): 10 timer

•  Retning af skriftlig hjemmeopgave på en til 

tre sider: 15/25 minutter

FO
T

O
: 

LI
Z

E
T

T
E

 K
A

B
É

TIdSRøvER – Sune Auken, 

øverst, Stig Hjarvard, til venstre, 

og Frederik Tygstrup mener de 

bliver presset til at give køb på 

uddannelseskvaliteten.
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tyder at det er almindelig 
kendt at underviserne ofte 
vælger at give en studerende 
seks (efter den gamle karak-
terskala) i stedet for dumpeka-
rakteren fem så universitetet 
kan få sine taxameterpenge fra 
ministeriet.

 Studenterrådet har ifølge 
Pia Mejdahl Daugbjerg lavet 
sin egen lille undersøgelse af 
hvordan kvaliteten af under-
visningen har udviklet sig de 
seneste år.
 »Det generelle billede er at 
der bliver skåret bid for bid, så 
over en femårige periode er 
der kommet flere på holdene, 
vi får dårligere feedback på 
opgaver og der er færre under-
visningstimer,« siger studen-
terrådsformanden der selv lige 
er startet på et hold hvor der 
er 52 studerende til de 46 stole 
i undervisningslokalet. 

Ifølge Studenterrepræsen-
tanterne i Akademisk Råd på 
Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet (SUND) skal blandt 
andet 15 procent af alle under-
visningsaktiviteter på Institut 
for Folkesundhedsvidenskab 
skæres væk fra september i år. 
Det svarer til lidt over et seme-
sters undervisning. Ulla We-
ver, dekan på SUND, svarede 
de studerende i et indlæg i 
Universitetsavisen at alle insti-
tutter og uddannelser bliver 

ramt da der ikke er midler til 
at tilføre undervisningen flere 
ressourcer.  

For stolte
Hanne Harmsen, vicedirektør 
for uddannelse, erkender at 
der eksisterer en teoretisk risi-
ko for at den store fokus på at 
få de studerende hurtigt igen-
nem, vil få underviserne til at 
sænke kvalitetsniveauet og la-
de studerende slippe lettere 
ved eksamen, men hun tror ik-
ke på at det vil ske.
 »Vi vil selvfølgelig holde øje 
med karakterniveauet, men 
jeg tror på at universitetsan-
satte er så kvalitetsbeviste og 
har så stor en faglig stolthed at 
det er en ren fiktiv problem-
stilling,« siger hun.
 Hanne Harmsen mener at 
der er så mange uhensigts-
mæssigheder i de administrati-
ve systemer på KU at man sag-
tens kan finde måder at få de 
studerende hurtigere igennem 
studierne uden at det går ud 
over uddannelseskvaliteten.
 Som eksempel peger hun på 
at der indtil nu har kunnet gå 
et helt år inden man kan kom-
me til reeksamen hvis man 
dumper.  

clba@adm.ku.dk

Tiltag til  
hurtigere studier

Basismidler i konkurrence

Universiteterne basismidler skal 

fra 1. januar 2010 tildeles efter 

en samlet bedømmelse af resul-

taterne inden for forskning, ud-

dannelse og videnspredning. 

Den præcise model er ikke på 

plads, men Universitets- og Byg-

ningsstyrelsen har foreslået en 

model hvor studiegennemførel-

sen tæller 15 procent.

Færdiggørelsesbonus

Den 1. januar 2009 træder en 

ny taxameter-bonusmodel i 

kraft. Det enkelte universitet vil 

herefter modtage en bachelor-

bonus når en studerende gen-

nemfører bacheloruddannelsen 

på den normerede studietid 

plus ét år, og en kandidatbonus 

når en studerende gennemfører 

kandidatuddannelsen på den 

normerede studietid – altså i alt 

normalt seks år. 

Speciale på normeret tid

Den 1. september 2007 trådte 

Eksamensbekendtgørelsens nye 

regler om specialeskrivning i 

kraft. 

De studerende har fremover tre 

forsøg til at aflevere deres spe-

ciale.

Specialet skal afleveres et halvt 

år efter opgaveformuleringen 

er godkendt af studienævnet/

studieleder, og specialekontrak-

ten er underskrevet. 

Hvis fristen ikke overholdes, får 

den studerende yderligere tre 

måneder med en ændret pro-

blemformulering og eventuelt 

et tredje og sidste forsøg igen 

med en ændret problemformu-

lering. 

Aktivitetskrav 

Det Humanistiske Fakultet og 

Det Samfundsvidenskabelige 

Fakultet har i 2008 indført et 

aktivitetskrav der betyder at 

den studerende skal bestå 30 

ECTS mindst hvert andet år for 

at bevare sin studieplads. En 

fuldtidsstuderende forventes at 

bestå 60 ECTS om året. De stu-

derende har maksimalt tre år til 

at gennemføre kandidatuddan-

nelsen der er normeret til to år. 

Hvis studieaktivitetskravene ik-

ke opfyldes, udmeldes den stu-

derende. Der kan gives dispen-

sation hvis der foreligger usæd-

vanlige forhold så som doku-

menteret langvarig sygdom. Se 

mere på www.studieportal.

hum.ku.dk

» Vi bliver udstyret med en pistol som vi tvinges til at sætte for panden af de studerende.  

Det gør ualmindeligt ondt at blive tvunget ind i rollen som slagter,« 

Sune Auken, lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

Den 29. oktober afholder vi konference om værtskab 
for internationale møder og kongresser

Skal vi reservere plads til dig?
Brænder du for at påvirke den internationale 
dagsorden inden for dit fagområde eller forsk-
ningsfelt, er du medlem af en international 
forening, eller overvejer du at invitere en inter-
national kongres til København? Så er denne 
konference relevant for dig.

På heldagskonferencen vil du møde kolleger, 
der enten overvejer eller allerede har stået i 
spidsen for en kongres. Du vil bl.a. høre om, 
hvor der er professionel hjælp at hente til plan-
lægning og fi nansiering, og du vil opleve nogle 
af Københavns unikke faciliteter. 

Hvis du vil vide mere, så ring til Wonderful 
 Copenhagen på 3325 7400 eller gå ind på 
www.blivkongresvaert.nu, hvor du også kan 
tilmelde dig konferencen. Det er både uforplig-
tende og gratis at deltage. Men vær opmærk-
som på, at vi har begrænset antal pladser. 
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Hvorfor spiser 
isbjørne ikke pingviner?

RUSTUR �00�

Af Julie Caspersen 

»Er der ikke noget bad?« 
Det starter som en enlig un-

dren, men i løbet af no time 
har rygtet bredt sig som en af 
de der græske skovbrande og 
er på alles læber. Der er lagt 
op til to dages overnatning i 
lag på lag køjesenge i Haresko-
ven, men uden bad kan ingen 
russer være glad. Lader det til. 
Vi er lige ankommet til træhyt-
ten i skoven og ved første an-
den og tredje inspicering fin-
des der ingen brusenicher for 
ikke at snakke om haveslan-
ger.

»Ej, det kan sgu da ikke væ-
re rigtigt.«

Panikken truer med at øde-
lægge den spinkle, gode stem-
ning hvilket får de fire tutorer 
til at løbe rundt og åbne alt fra 
kosteskabe til bagdøre og 
komme med forsikringer om 
at ’de MÅ være her et sted’. Og 
så der, ind mod skoven og 
godt gemt af vejen nede i kæl-
deren er der vandland til alle. 
Der falder ro på russerne fra 
Eskimologi og Østeuropa. Hvis 
den her rustur var en kurve, 
ville der netop være skabt en 
positiv hældning.

Under uret
Det er efterhånden et par ti-
mer siden at blandingen af 
Eskimologi og Østeuropa mød-
tes under uret på Hovedbane-
gården. I år er der to nye stu-
derende inden for det arktiske 
– det vil sige at der er basis for 
en mandsopdækning fra tuto-
rernes side. Østeuropæiske 
studier, derimod, dækker over 
nogle og tyve ansigter. Som 
flokken står under uret og ven-
ter på at de sidste skal dukke 
op, bliver der prøvet forskelli-
ge socialiseringstaktikker af. 
En klassiker, som også går 
igen i denne forsamling, er kli-
stertaktikken hvor man udser 
sig den mest ’normale’ med-
studerende og så holder på 
øjenkontakten og den fortroli-
ge samtale. I den modsatte 
grøft er der dem der demon-
strativt har sat sig ned på den 
medbragte sovepose og holder 

distance til alt hvad der er 
mingleri og small talk. Eski-
mologitutorerne prøver at, ja – 
bryde isen blandt dem der ser 
ud til at være allermest tabt 
bag tjit-tjattens vogn, men fak-
tum er at det ligner en svær 
opgave at få denne gruppe 
mennesker til at magte de næ-
ste to dages hyttetur.

Riccadonna gør undervær-
ker
»Hvad skal vi have at spise i af-
ten?«

»Spaghetti med kødsovs,« 
bliver der svaret for sjov men 
det medfører en himlen med 
øjnene. 

Vi er tilbage i Hareskoven, 
netop indlogeret, den første 
panik over de godt-af-vejen-
gemte brusekabiner har lagt 
sig, og hvad nu? Russerne slår 
sig ned på plænen som var de 
netop ankommet med bussen 
fra Mars. Camel og Kings har 
kronede dage på grund af de-
res enestående evne til at få 
bugt med den pinlige tavshed 
der hurtigt kan opstå russer til 

russer i mellem. En eller an-
den har taget sin MacBook 
med og en anden en flaske 
Riccadonna. 

Pludselig er der funky lyd og 
liflige bobler og minsandten 
om det ikke lokker solen frem. 
Den generelle rusturstempera-
tur stiger et par grader. Det 
bliver kun varmere da tutorer-
ne liner op til stafet. Det er 
helt umuligt at løbe med en 
mønt i øjet, en bold mellem 
benene og en ske i munden 
hvorpå der balancerer et æg. 
Russerne brokker sig over for-
holdene – men sammen. Og 
griner. Tutorerne smiler ind-
forstået til hinanden. Stafet-
tens virkelige vinder er den 
fælles ånd. Mua ha ha.  

Grønlandsk medley
Hvorfor læser man eskimologi 
på KU? Vi sidder nede ved bå-
let og snakker grønlandsk. So-
len er for længst gået ned, 
madholdets chili con carne 
spist op, og oppe fra hytten 
strømmer lyden af østeuropæ-
isk melodi grand prix ned til 

os. Åbenbart kan mennesket 
frembringe to lyde der kun an-
vendes i det grønlandske 
sprog. For eskimologitutoren 
og lingvistiknørden Justyn var 
det grund nok til at flytte fra 
Polen til København. Men det 
er ikke let med det grønland-
ske. Qeeraq betyder havkat, 
men den norske udgave, sten-
bider, bruges i flæng. Så er det 
nemmere at sige dut 16 gange. 
Så har man formuleret den 
meningsfulde sætning at ’de 
spiser beskidte rensdyr’. Det er 
uden for anvendelig Trivial 
Pursuit viden, men gør allige-
vel et vist indtryk.
 Der bliver skiftet en del på 
musikanlægget. Ikke alle er 
vilde med Balkan beatet. Sha-
kiras ’La tortura’ bliver den 
fællesnævner der kan samle 
Polen, Danmark og Rusland i 
en svedig rysten røv på danse-
gulvet. Viserne har ikke en-
gang passeret de elleve. Allige-
vel må konklusionen være at 
rustur er et socialt eksperi-
ment hvor sandsynligheden 
for happy ending er overvejen-

de stor. Og hvorfor spiser is-
bjørne ikke pingviner? Svaret 
er irriterende indlysende og 
rustursagtigt: Fordi de nu én 
gang lever på hver sin af klo-
dens to poler.

jca@adm.ku.dk 

Tidligere års kajakroning i Københavns kanaler blev 
erstattet med hyttetur i Hareskoven hvor eskimolo-
gerne tværkulturellede den sammen med russerne 
fra Østeuropa. Universitetsavisen tog med på hvad 
der skulle blive en lærerig rustur i det grønne

dÅSEKIRKEGÅRd – Der 

blev flere og flere af de tomme 

efterhånden som rusturen fol-

dede sig ud.

Reportage

I SKOvEN – I to dage op-

holdt russerne fra Østeuropa og 

Eskimologi sig i hytten ude i Ha-

reskoven. Det var første gang at 

studerende fra Eskimologi var 

på rustur.

OLd (LEjR)SCHOOL – Tuto-

rerne havde handlet ind i bjør-

nemængder for at kunne bespi-

se russerne, som dog selv fik lov 

til at stå for madlavningen.
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COMpUTERSIKKERHEd

Af Anders Fjeldberg

Hvis du for nylig har oplevet at 
få din computer inficeret med 
ondsindet softwarekode, er du 
ikke alene. Over 70 andre 
medarbejdere i Fællesadmini-
strationen på Københavns Uni-
versitet (KU) har haft den 
samme irriterende oplevelse 
hvor computerens antivirus-
program pludselig meddeler 
at en skadelig virus eller en så-
kaldt trojansk hest har infice-
ret deres computer.

Hos Koncern-it, der arbejder 
med at servicere 700 compute-
re i Fællesadministrationen, 
fortæller it-medarbejder Jan 
Kiburg at det sidste angreb 
med ondsindet softwarekode 
har været usædvanlig proble-
matisk. 

»Den har været lavet på en 
så avanceret måde at det har 
været et problem bare at finde 
ud af om den overhovedet var 
en computervirus, ligesom den 
flere gange undervejs har skif-
tet navn til fx ’Antivir64’ eller 
’Antivirus XP’ 2008,« siger 
han. 

Efter hans opfattelse var der 
ikke tale om en computervi-
rus, men om spyware der går 
ind og samler informationer 
sammen på den angrebne pc 
om brugerens passwords, bru-
geradfærd og e-mails. Des-
uden har alle ansatte i Fælles-
administrationen administra-
torrettigheder til deres egen 
computer, og det kan være en 
årsag til at netop Fællesadmi-
nistrationens computere blev 
så hårdt ramt.

Spywaren ødelægger i første 
omgang dog ikke noget på en 

computer, men den kan sende 
følsomme informationer om 
dig og din pc til andre. 

Største angreb i ti år
Ifølge gruppeleder i Koncern-it 
Finn Skaaning har der ikke 
været et angreb af samme om-
fang mod computere på Kø-
benhavns Universitet siden vi-
russen benævnt ’I Love You’ 
slog til for cirka otte år siden. 

 Spywareangrebet mod Fæl-
lesadministrationens compu-
tere stod på i løbet af cirka otte 
arbejdsdage i to uger i slutnin-
gen af august hvor medarbej-
derne hos Koncern-it havde 
meget travlt med at rydde op i 
inficerede computere. Jan Ki-
burg og Finn Skaaning instal-
lerede programmet ’Windows 
Defender’ der beskytter mod 
den aggressive spyware. 

anfj@adm.ku.dk

NyT BIBLIOTEK

Af Mathias Holm Pedersen

Når man udefra betragter det 
netop færdigbyggede fakul-
tetsbibliotek på pladsen mel-
lem det nye og gamle KUA, 
kunne det sagtens ligne noget 
fra Stanley Kubricks science 
fiction-klassiker Rumrejsen 
2001. Med spejlblanke facader 
i glas og aluminium lever det 
bastante bygningsværk op til 
den konsensus der tilsynela-
dende hersker om at alle store 
nybyggerier på Amager skal 
være formet som kæmpemæs-
sige terninger. Er det her vir-
kelig et bibliotek?

Indenfor i den hvide, åbne 
forhal er der også langt til Kø-
benhavn K og Fiolbibliotekets 
barokke hvælvinger og uende-
lige hyldemeter. Fladerne er 
vinkelrette og minimalistiske, 
og oppe over os er der frit ud-
syn til de øvrige etager. Spredt 
ud over forhallens gulv står 
nogle underlige runde skum-
gummi-skamler i grønne, blå 
og gule nuancer. I baggrunden 

skimtes et par åbne hylder 
med bøger, men man skal kig-
ge godt efter.

»Vi har prioriteret studie-
pladser og studiemiljø højere 
end bøger,« forklarer Hans 
Kristian Mikkelsen der byder 
os velkommen. Han er leder af 
det nye fakultetsbibliotek og 
dagens rundviser for Universi-
tetsavisens udsendte reporta-
gehold. 

Fra magasin til bibliotek
I virkeligheden er det nye fa-
kultetsbibliotek kun anden 
etape af det magasinbyggeri 
der blev indviet på pladsen til-
bage i 1998. Med udbygnin-
gen er magasinet blevet udvi-
det betydeligt, men først og 
fremmest er der blevet tilføjet 
3.588 kvadratmeter publi-
kumsareal hvor studerende og 
andre interesserede kan boltre 
sig mellem læsepladser, com-
putere og, ja, bøger.

Tilbage til forhallen hvor 
rundvisningen skal til at gå i 
gang. Hans Kristian Mikkelsen 
peger over mod nogle maski-
ner med fladskærme og streg-

Reportage

FALSK vIRUS – I IT-afdelingen i Nørregade 10 havde medarbejderne meget travlt 

med at fjerne ondsindet spyware fra både bærbare og stationære computere i de 

sidste to uger af august måned.

Spyware angriber  
Fællesadministrationen
Hver tiende computer i Fællesadministrationen blev sendt til tælling af 

en sofistikeret computerkode.  Andre afdelinger slap med skrækken

FALSK ANTIvIRUSpROGRAM

Spywaren kan køre sig selv som et nyt antivirusprogram på brugerens computer. Til-

syneladende sker der en skanning af computeren mod virus, men det er et ’spil for 

galleriet’ – i virkeligheden skanner spywareprogrammet ikke computeren, men kører 

kun et program der får det til at se ud som om at der sker en skanning. Uanset hvor-

dan brugeren trykker fra eller til på menuknapperne i det ny antivirusprogram, så 

gør det ingen forskel. En IT-medarbejder kan fjerne spywaren fra computeren. 

Gamle bøger  
må vige for 
skumgummi-
møbler

 

Det Humanistiske Fakultetsbiblio-
tek prioriterer studiepladser lige så 
højt som bogreoler og antyder en 
snarlig sci-fi fremtid hvor bøger 
måske slet ikke skal være skrevet 
på papir. Biblioteket ligger mellem 
nye og gamle KUA og slog dørene 
officielt op den 10. september

SpISETId – På nederste etage er der indrettet spisepladser så 

madpakken kan indtages mens der studeres.

Nyheder
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kodelæsere, de såkaldte ’lend-
o-mater’. Bag maskinerne står 
reoler med spredte stakke af 
bøger til afhentning.

»Folk kan bestille bøger fra 
alle vores biblioteker. Så ender 
de her på hylden inden kl. 14 
næste dag, og så kan man selv 
låne dem på maskinerne,« for-
klarer han med (slet skjult) 
stolthed over punktligheden. 
Man kan gøre det hele elektro-
nisk. Dog kræver det stadig en 
tur til biblioteket hvis man vil 
have bøgerne med sig hjem.

Turen fortsætter gennem 
forhallen forbi de underlige 
skumgummi-møbler i forskel-
lige former.

»Vi regner med at der er cir-
ka 500 studiepladser i alt, og 
at 280 af dem er læsepladser 
hvor man sidder ved et bord,« 
fortæller vores rundviser der, 
selv om stedet denne formid-
dag virker lidt tomt, tror på at 
der vil blive rift om pladserne.

Vi følger efter Hans Kristian 
Mikkelsen mod førsteetagens 
fjerneste hjørne. Biblioteksle-
deren informerer om åbnings-
tiderne der sikkert vil glæde 

studerende med sene aftenstu-
dier. I løbet af ugen vil biblio-
teket nemlig have åbent helt 
til kl. 22, mens der fredag og 
lørdag lukkes lidt tidligere. 

Endelig når vi ned til bogre-
olerne, der ud over de nyeste 
bøger fra midten af 90’erne og 
frem, også tæller micro-film 
med alle københavnske aviser 
tilbage i tiden.

»Bøgerne stilles op efter 
hvornår de er købt og ikke ef-
ter emne. Vi regner med at 
folk alligevel søger efter de bø-
ger de skal bruge på compute-
ren,« siger Hans Kristian Mik-
kelsen, mens han viser os forbi 
rækkerne. 

Arkivarens våde drøm
»Vil I se magasinet?« 

Hans Kristian Mikkelsen fø-
rer os hen til en stor grå dør. 
Efter en hurtig bevægelse med 
id-kortet og indtastningen af 
en firecifret kode befinder vi 
os pludselig i en sluse omkran-
set af to tunge automatiske dø-
re. Slusen skal sikre det rigtige 
klima for de gamle bøger der 
opbevares i magasinerne, for-

klarer Hans Kristian Mikkelsen 
da vi træder ind i hvad der be-
stemt må være enhver arkivars 
våde drøm: Syv etager med 
meget lavt til loftet adskilt af 
et tremmegulv med hylde efter 
hylde fyldt med gamle bøger. 
Mange af dem daterer helt til-
bage til 1600-tallet, og flere 
titler skal man være latinkyn-
dig for at kunne forstå.

»Vi har ca. 70 km bøger 
her,« fortæller Hans Kristian 
Mikkelsen, og man kan ikke 
lade være med at blive lidt im-
poneret. Derudover er der i 
biblioteket også indrettet så-
kaldt kolde magasiner hvor 
temperaturer helt ned i nærhe-
den af frysepunktet sikrer opti-
male opbevaringsforhold for 
blandt andet av-materiale.

»Husk at tage nogle billeder 
af trappen. Det er vores stolt-
hed,« påminder Hans Kristian 
Mikkelsen fotografen da vi be-
væger os op ad den lange trap-
pe med glas-gelænder der bin-
der forhallen sammen med de 
to øvre etager.

Heroppefra er udsigten im-
ponerende. Gennem glasfaca-

dens store ruder kan man til 
venstre se gamle KUA’s slidte, 
røde barakker og til højre det 
nye KUA’s høje moderne byg-
ninger med den store drivhus-
lignende kantine.

Bogløst bibliotek?
Efter en hurtig tur med eleva-
toren er rundvisningen ved at 
være slut. På vej ned spørger vi 
Hans Kristian Mikkelsen hvilke 
tanker der har ligget bag ind-
retningen.

»Det er først og fremmest 
hensynet til studiepladser,« 
forklarer han.

»Før i tiden skulle alle bøger 
frem på åbne hylder. Nu skal 
de i lukkede magasiner, og 
pladsen skal bruges på noget 
andet. Biblioteker ændrer sig 
hele tiden.« 

»Der har da været kritiske 
røster fremme for at sige at vi 
ikke er et rigtigt bibliotek, for-
di der ikke står så mange bø-
ger fremme. Men bare fordi du 
ikke kan se bøgerne, betyder 
det jo ikke at du ikke kan låne 
dem. Vi regner med at folk 

først og fremmest får øje på 
bøgerne på computeren og at 
rummet her så kan bruges til 
noget andet.«

Også når det gælder elektro-
nisk materiale vil der ske ting i 
fremtiden, lyder det fra Hans 
Kristian Mikkelsen.

»Vi har lige købt en større 
samling e-bøger fra et forlag. 
Og hvis et akademisk tidsskrift 
findes i en elektronisk udgave, 
så er det den udgave vi køber.« 

Vi takker mange gange for 
rundvisningen og træder 
udenfor i sensommersolen. 
Tilbage står indtrykket af et 
moderne universitetsbibliotek 
som ikke bare geografisk lig-
ger på grænsen mellem noget 
gammelt og noget nyt. Hvor-
dan tingene vil se ud på frem-
tidens biblioteker, kan man 
kun spå om. Men at der netop 
er åbnet et af slagsen på KUA, 
kan der ikke være tvivl om.

mahp@adm.ku.dk

det Humanistiske Fakultetsbibliotek

Det Humanistiske Fakultetsbibliotek er en del af Køben-

havns Universitetsbibliotek (KUB) som hører ind under Det 

Kongelige Bibliotek. 

Med indvielsen af anden etape er det samlede etageareal 

på 13.300 kvadratmeter.

Biblioteket giver brugerne adgang til ca. 70.000 bøger samt 

et stort udvalg af aviser og tidsskrifter.

Bibliotekets magasiner er indrettet til både bøger og AV-

materiale, og kan i alt rumme ca. 73 hyldekilometer.

Bygningen er tegnet af arkitekterne Dissing+Weitling, der 

bl.a. står bag DR Byen og Storebæltsbroen.

dOBBELTROLLE – Selvom studiemiljøet er prioriteret meget 

højt, er den vigtigste funktion for biblioteket stadig at stille littera-

tur til rådighed, mener biblioteksleder Hans Kristian Mikkelsen.

BøGER, BøGER, BøGER – I bibliotekets store magasiner er 

der plads til ca. 73 km bøger.

GRUppEARBEjdE – På før-

ste etage er bordene dimen- 

sioneret så man kan arbejde i 

grupper.

LANGT NEd – Det nye uni-

versitetsbibliotek består af tre 

etager med studie- og læse-

pladser samt omkring 70.000 

bøger på åbne hylder.
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UNIvANdRING

Af Christoffer Zieler

Jeg har en Air Force 1-støvle på hver fod og et 
kort over Københavns Universitet på printerpa-
pir. 

Hele motherfucking universitetet skal besø-
ges i dag. Det gælder om at indkredse Campus. 
Ikke campus som i ’Søndre Campus’ eller ’City 
Campus’, men hele KU. Til fods. Ellers kan man 
ikke føle det.

På overfladen er denne gåtur en simpel over-
springshandling. Jeg havde lyst til at gå. Men 
på et marginalt dybere plan er den manifestati-
onen af en tværfaglig idé. For universitetet er 
en åndelig golfbane, og frem af hullerne i græs-
set stikker isolerede bevidstheder uden nogen 
videre forbindelse til hinanden. 

Den engelske forfatter Will Self bruger ud-
trykket ’micro worlds’. Og uddannelse er én 
lang øvelse i at befæste grænserne mellem disse 
mikroverdener. Vi lever hver især i én – følger 
de samme fladtrådte ruter i vores liv. Fysisk så-
vel som mentalt. Ved at gå rundt om campus og 
opleve det i den real time som mine slubrende 
sneakers dikterer, kan jeg symbolsk aftegne 
ideen om et bevidsthedsfællesskab. 

Så dette er en vandretur til forsvar for ideen 
om det åndelige campus – og en undskyldning 
for at gå tur.

prydhave
10.49 Life: Arkitektonisk er fakultetet en bizar, 
men indbydende, blanding af forsøgsstation, 
victoriansk galeanstalt, 1990’er-firmadomicil 
og prydhave. En mægtig englebasun i en firkan-
tet kumme fælder messingblæserblomster på 
stien. 

Life har for nylig – som supplement til sin gif-
tige medarbejderkantine – etableret en studen-
terdreven cafe ved navn Væksthuset. Cafeen er 
anbragt i et drivhus midt i blomster- og urtebe-
dene. Her er luksuskaffe med ligeså lave priser 
som i det udslettede Ungdomshus på Jagtvej. 

Som hajer sanser en dråbe blod i havet har 
områdets kvinder opfanget duften af dampet 
mælk. Nu søger de mod stedet i flokke, skub-

bende deres blanke sorte barnevogne foran sig i 
den blinde jagt på wellness. Jeg tager flugten 
gennem parken.

På Thorvaldsensvej træder en mand frem fra 
en dyster portåbning. Han bærer en kasse med 
ordene humor, kærlighed og opmærksomhed.

Loven og ånden
11.40 Jurahuset: »Pas på tasketyve!« formaner 
skiltet, hvilket straks får ordet advokatsalær til 
at dukke frem i hjernen. Af alle fag som det er 
muligt at begrave sig i i fem år, har jura altid 
slået mig som det mest kedsommelige. De stu-
derende udviser en særlig målrettethed her. 
Deres vej i livet synes afgjort nu. Alt er jo tilsy-
neladende et emne for lovgivning. Immateriel-
ret, Arveret, Møtrikret, Krokodilleret. 

Hvordan, tænker man, er nogen afsmitning 
mulig mellem dette frygtelige fag og noget som 
helst andet i hele verden? Professor i retshisto-
rie Ditlev Tamms foto smiler fra biblioteksvæg-
gen mellem billedvævninger i uspecificeret spi-
rituel stil. Professor Tamm har doktorgrader i 
mindst to fag. Han må vide hvordan. Jeg sender 
ham en mail.

Svar fra Ditlev Tamm: 
»Som retshistoriker har man jo et ben i flere 

lejre, både jura og historie, den gamle sætning, 
der tillægges Luther, om at en jurist, der kun er 
en jurist, er »ein arm’ Ding«, gælder jo i meget 
høj grad de mere almene juridiske discipliner, 
og skal juraen sættes ind i en almenkulturel 
sammenhæng, hvad den skal efter min mening, 
er det helt nødvendigt videnskabeligt at kunne 
se ud over de snævre faggrænser. Om jeg så 
spænder over mere end et videnskabeligt områ-
de, eller om det, der sker, ikke snarere er, at ju-
raen sættes i perspektiv ved intensiv beskæfti-
gelse med fag som historie, teologi, litteratur og 
sprogvidenskab er så anden sag. Vh DT.«

Det virker fair. Tak. 
Udenfor summer løsslupne Studiestræde af 

hashstinkende liv som de kommende jurister 
kan se frem til at begrænse ad rettens vej. Og 
dér står de alle sammen! Foran Akademisk Bog-
handel i en mange meter lang kø som konsum-
proletarer til et køtilbud. Nanna venter tålmo-
digt med sin veninde. De vogter sig (klogt) for 

KU’s campus er spredt over hele Kongens Køben-
havn. Hvem forbinder de forskellige enheder i én 
tværfaglig bestræbelse? Det gør Universitetsavisens 
subversive flanør. Gå med her – det tager kun en 
dag og 23 kilometer at komme hele universitetet 
rundt

Uniturisme

Guide til at gå på
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at sige noget i medierne der senere kan inkrimi-
nere dem, men jeg får ud af dem at de nye bø-
ger fra pensumlisten ankommer i dag. Iveren 
efter at få fingrene i de juridiske tekster er om-
vendt proportional med den lidelse de vil brin-
ge op til eksamen.

Luther lidelse
12.10: Lidelse! Teologi er tæt på. Det skal være 
næste stop. Men først lige hen og røre ved Ho-
vedbygningen på Frue Plads. På trappen bræn-
der bestandig oplysningens flamme fra to bron-
zekærter på løvefødder. Eller, den ville nok 
brænde, hvis ikke det var i modstrid med CO2-
politikken. 

Teologi er ikke helt let at finde. Jeg finder 
først en vandskadet EDB-kælder. Er det Guds 
straf over den teknologi der truer med at under-
grave Hans autoritet? Ellers er her meget stille. 
De studerende er ikke begyndt endnu, og teolo-
gibaren henligger i mørke. Jeg spejder gennem 
vinduet efter et glimt af malerierne af den væm-
melige antisemit Luther og hans wingman, Me-
lanchthon.

Musik og Museion
13.20: Musikvidenskab holder til i en mægtig 
imposant bygning i Klerkegade på den anden 
side af Kongens Have. Bygningen er smukt re-
staureret udenpå og herligt ramponeret indeni. 
Dørene er den faretruende mekaniske type der 
åbner sig i hovedet på en med et ryk og en vold-
som lyd når man griber ud efter håndtaget.

Uh, hvad er det? En ny kantine åbner netop i 
dag, 1. september. Og den viser sig at være ... 
tom. Til gengæld munder den ud i en rar slyn-
gelstue med møbler i stofmisbrugerstil og hele 
to klaverer. Køber en æske gajoler hos kantine-
bestyreren. Men de er alt for friske og virker 
forkerte, bløde som nyfødte krabber. Jeg udsky-
der frokosten lidt endnu – der er en reception 
på Center for Samfund og Sundhed at crashe.

Medicinsk Museion i Fredericiagade er en del 
af Campus og må derfor besøges, selv om per-
sonalet nidkært holder de tohovedede babyer i 
kælderen for sig selv. Jeg kan alligevel udtale 
med sikkerhed at Medicinsk er et af de bedste 
museionner vi overhovedet har.

Fortsætter langs Grønningen hvor tykke ar-
bejdsmænd fælder rådne træer med fjernstyret 
legetøj, mens turisterne begramser de nøgne 
bryster på Gerhard Hennings ’Liggende pige’.

Meteoritter og per Kirkeby 
13.50. Geocenter. Passerer den herlige bygning i 
fascist-polyteknisk stil der huser Geografi og 
Geologi. Indenfor svinger byens største pendul i 
magtfulde cirkler.

Geologisk Museum lidt længere nede ad ga-
den byder på stenforskning og skiveskårne me-
teoritter. Her er også en meget stor Per Kirkeby-
vægdekoration som kræfter inden for murene 
forsøger at få lov at destruere. Formentlig kan 
Kirkebybrokker sælges for flere tusind per 
spandfuld.

Videre forbi Botanisk Have hvor guderne må 
vide hvad man kan studere. »Botanik,« siger et 
skilt. Se, se. Botanikerne har fat i den lange en-
de. De har den gode adresse og et dampende 
Crystal Palace i miniformat hvor de studerende 
kan tage tøjet af og lege fortidsøgler midt om 
vinteren. Hvis de vil.

Gratis frokost på CSS
14.10. Center for Samfund og Sundhed ligner et 
campus, men føles det sådan? »Does it feel like 
campus?«, spørger jeg to studerende som er ved 
at spise et par meter baguette. »Definitely more 
than it does in Belgium,« gumler den ene. Det 
er deres første dag på KU.

Jeg kan ikke sige det nok: Universitetet er ét 
stort bevis på at det gamle udtryk »There’s no 
such thing as a free lunch« er noget destruktivt 
sludder. Universitetsansatte er mestre i at klatte 
deres arbejdstid væk på receptioner og andre 
autoriserede drikkegilder. Og for den studeren-
de er det en vigtig pligt at udnytte dette. Da-
gens reception på CSS er dog en skuffelse. Her 
er kun Bastognekiks og salte snacks. Jeg lusker 
ned og finder en antropolog i stedet. 

Brian Wood, ph.d.-studerende på udlån fra 
Harvard, har ekspertviden om det at gå: »Selv 
jæger/samlere, fx Hadzafolket i Afrika der lever 
på et eksistensminimum, sætter ressourcer af til 
det at gå en tur,« forklarer han. »Man priorite-

rer at tage på visit hos hinanden – og man op-
når viden undervejs.«

Var det viden? Jeg går videre. Himlen ser tru-
ende ud nu. Og vinden er taget til. På den an-
den side af søerne ligger Nørre Campus.

Makeup og udstoppet okse
15.15 På Panuminstituttet føjer biolog-drop out 
og kommende ergoterapeut, Katja, ny viden til 
spørgsmålet om juristernes tværfaglige poten-
tiale. En af hendes medstuderende er eksjurist. 
Man kan høre advokaten tale når hun holder 
oplæg om ergoterapi. 

»Det er så formfuldendt! Men hun er fed,« si-
ger Katja, og tilføjer: »Et rigtigt menneske.« Vi 
klapper hendes venindes groteske miniature-
hund hvis lille krop sitrer som en gnavers. 

Krydser Tagensvej ved Nørre Allé. Ned til det 
nyopførte Biocenter der har forenet biomedici-
nere og –kemikere. Tidligere var de to grupper 
isolerede. Tværfaglighed viser sig at være en 
enorm udfordring, selv inden for et enkelt fa-
kultet. I den underjordiske studenterdrevne 
mBAR der er spritny og grå som en endnu ikke 
indviet metrostation, står Johannes Waage og 
Anne Katrine Frank. 

»Der er ikke så meget tværfaglighed på KU 
alene af den grund at lortet er spredt over hele 
byen,« forklarer Johannes mens han åbner min 
sodavand. Hans kollega, Anne Katrine, supple-
rer med en bemærkning om at ledelsen taler 
mere om sammenhæng end den skaber det i 
praksis: »Det er ideen om campus, snarere end 
en realitet.« 

Nørre Campus lider under at være delt op i 
mindre stykker af indfaldsvejene til byen. Uni-
versitetet kunne gøre mere, siger de, men de er 
stolte af mBAR. »Den er et skridt i den rigtige 
retning.«

Videre forbi August Krogh Instituttet ned til 
Zoologisk Museum - denne taksidermiske (taksi-
dermi: præparering og udstopning af dyr, red.) 
våde drøm. Som lille var det mit yndlingsud-
flugtsmål til min mors irritation. Jeg elskede 
den ramponerede klappe-okse i forhallen, men 
jeg var nervøs for at røre ved den fordi den var 
så åbenlyst ulækker. 

Overfor ligger Det Farmaceutiske Fakultet, 

endnu et offer for regeringens hostile-take-
over-strategi. Her bliver man, så vidt jeg ved, 
uddannet til kosmetolog.

Intellektuel staffage
16.15: Himlen er nu meget truende. Kosmeto-
log? Hvad fanden har jeg gang i? Det ville være 
godt med noget intellektuel staffage så denne 
latterlige vandretur kan blive bibragt et skær af 
formål. 

Jeg arrangerer at mødes med Morten Øster-
gaard på Sankt Hans Torv. Ligesom alle andre 
Moderne Kultur-veteraner er han interesseret i 
sådanne temaer som byens rum, rummet i by-
en, mellemrummene mellem stederne i byen, 
og storbyens fremmedgjorte individers veksler 
og spor. Morten arbejder for Læreanstalternes 
Fælles Byplanskursus under Institut for Geogra-
fi og Geologi. Han er også lænestolsflanør. Og 
villig til at dele ud af sin viden for øl og chorizo. 

Morten taler sig i gang: »Bruce Chatwin,« si-
ger han. »Det må være noget af det samme. Har 
du læst Bruce Chatwin? Chatwin skrev om kul-
turen nedlejret i ruten over ødemarken, abori-
ginerne. Det at gå, den rumlige dimension der 
krydser en tidslig dimension…« Han afbryder 
sig selv. »Se! Der er nogen der har stillet deres 
cykel op ad skulpturen uden at se det er et 
springvand!«

»Groft sagt,« forklarer Morten, mens han 
spidder et stykke pølse, »kan man gå på to må-
der, nemlig målrettet eller planløst.« 

Den målrettede bevægelse tjener samfundets 
kapitallogik, og bilturen er (bortset fra i Road 
Movies) et klassisk eksempel. 

»Vi taler pendling!« siger Morten, og begyn-
der at fortælle om Ballerup. »Men!« indskærper 
han. »Man må endelig ikke have noget imod 
den rationelle, dagligdags bevægelse. Eller det 
infraordinære, som Georges Perec udtrykker 
det.« Kombinationen af øl, af at sidde stille og 
den afsmittende effekt af Mortens klogskab gør 
mig bedre tilpas. »Mere,« siger jeg. Han taler 
yderligere en halv times tid.

En planløs køretur ud i skoven giver associa-
tioner til selvmord – man bruger ganske enkelt 
ikke bilen på den måde. Heller ikke cyklen. Det 
går for stærkt. Den planløse bevægelse knytter 

Guide til at gå på universitetet
SNApSHOTS FRA FOdREjSEN – Fra ven-

stre: skæv sol over center for Sundhed og Sam-

fund; livsstils-litterat Morten Østergaard på Sct. 

Hans Torv; gotisk stemning ved observatoriet på 

NAT; og bagsiden af en kappeklædt Tycho Brahe 

sammesteds.
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sig med andre ord særligt til det at gå, og den 
arketypiske byvandringsmand er flanøren som 
søger fortabelsen i byens vrimmel.

Jeg kan godt lide ideen om fortabelse i vrim-
len. Det forekommer mig at vrimmel kan ud-
skiftes med hav af ideer.

»Er tab af overblik en forudsætning for at 
kunne besøge andres bevidsthedsverden?« 
Foreslår jeg, kryptisk. Morten vil ikke udelukke 
det. »I fænomenologisk forstand er det at gå 
den primære adgang til byen«, siger han. Han 
dypper en pomfrit i aïoli og påpeger så det sub-
versive potentiale i en gåtur. »Lidt plat sagt er 
den formålsløse gang i opposition til den ratio-
nelle form.« 

Niels Bohr og Fælledens formålsrationali-
tet
Jeg rejser mig og går, glad for at kunne føle mig 
subversiv fordi jeg ikke er helt klar over hvilken 
vej jeg skal. Niels Bohr Instituttet på Blegdams-
vej! Det er mit yndlingsinstitut. 

Niels Bohr var exceptionelt tværfaglig. Det 
var ulideligt for ham at tænke på at den moder-
ne tids filosoffer og andre humanister ikke be-
greb hvad det var for epokegørende opdagelser 
han og hans udvalgte skare af fysikgenier havde 
gjort. Hvor radikale de var. For nylig har forske-
re på NBI gennemført teleportation, no less. 

NBI ligger ved Fælledparken, og her foregår 
netop i disse dage et gigantisk løb til ære for et 
transport- og logistikfirma. Også KU er repræ-
senteret. Måske er der øl.

17.45: For den subversivt vandrende er det 
pinefuldt at være vidne til dette opbud af for-
målsrationelt hamsterløb i parken. Her er pro-
rektor Lykke Friis indsvøbt i et KU-flag. Univer-
sitetsavisens redaktion gnaver i knækbrødsstyk-
ker mens de venter på at blive sendt af sted. Al-
le bærer grimme 1990’er-bordeaux t-shirts.

Det regner. De formålsrationelle løbere styr-
ter forbi. Redaktøren mener at mit gangprojekt 
er blevet foregrebet i en pjece om en kommen-
de cykeltur. Jeg kan berolige ham med at cyk-
ling er en helt forkert bevægelsesform som al-
drig kan manifestere et tværfagligt projekt og 
nedbryde grænser mellem mikroverdener. Det 
er han okay med.

18.54 Der er Thy-øl i KU-teltet. Plus: det reg-
ner mere nu. En invasiv støvregn. Men Amager 
mangler.

19.10 Regnen er ophørt. Sortedamsøens lø-
beklientel kratter sig frem over gruset. Skarve-

ne synes at håne mine trætte skridt. Aftensolen 
reflekteres i de dyre lejligheder på bysiden.

Gotik og eskimologi
19.23: Tycho Brahe, Rosenborgs spir er indfan-
get mellem hans ben, som han skræver foran 
observatoriet der indtil for nylig husede Det Na-
turvidenskabelige Fakultetskontor. Stemningen 
heroppe er gotisk. Nedgående sol og rustne me-
talgitre. Lidt à la ’The Omen’. Man spejder efter 
den sorte hund.

19.31 - Marchmusiktræning foran Rosen-
borg. Der må være en særlig ironi over at blive 
slået ihjel til så fjollet musik.

19.40: »Du må godt notere,« siger Rasmus 
Bech Olsen i Kristen Bernikowsgade. »At vi sid-
ste år fik at vide i et notat at vi ikke må åbne 
vinduerne på sjette sal fordi de kan falde ud.« 
Rasmus læser arabisk på Carsten Niebuhr på 
Amager. Jeg lytter til advarslen, men vil stadig 
derud.

Christianshavn er halvmørk nu. Institut for 
Arktiske Studier ligger helt ude for enden af 
Strandgade. Det er usandsynligt at her foregår 
noget eskimologisk interessant på dette tids-
punkt, men jeg har lyst til at tjekke alligevel. 
Uret under Vor Frelsers Kirkes Conquistador-
Jesus viser 20.10. Frelsens Hær i Wildersgade 
66. Teksten på væggen: »Vi er et folk uden bli-
vende sted, os er der ingen der regner med. 
Dog er vi mennesker ligesom I, vi er stolte og 
glade og fri.« Hyggelige lyde strømmer fra byg-
ningen, og grænsen mellem subversiv flanør og 
hjemløs synes ulden i skumringen.

Humaniora i socialklasse C
Meget senere. Artillerivej er et trist sted at fla-
nere. Fedlinge på scootere brøler forbi, og tato-
verede mænd kæmper for at kontrollere deres 
dræberhunde. Også universitetet synes ramt af 
den sociale kølle. Institut for Religionsvidenskab 
gemmer sig fx oven over City Fitness.

KUA? Har du noget til mig nu? Der er mørkt 
her, klokken 21. Den puber- og interfakultære 
grafitti om Foucault (som var bøsse) er usynlig i 
skyggerne.

På KUA er de forskellige afdelinger forbundet 
med broer over de kanaler der gennemskærer 
landskabet. Sammenbindingen af fag har her 
fået et fysisk udtryk. »Det er nogle lortebroer,« 
siger Christina Bennetzen. Jeg har ringet til 
hende. Hun læser Moderne Kultur. »Hælene 
sidder fast i mellemrummene.«

»Tværfaglighed er godt,« erklærer Christina. 
»Bare jeg ikke behøver at gøre det.« Hun er fo-
kuseret og et produkt af samfundets differentie-
ring. Utvivlsomt dygtig, men – slår det mig – 
også en menneskelig ø. Et atom. »Eller er du en 
bøje midt ude i havet?« foreslår jeg hende. 
»Hvad?« siger Christina.

KUA er berømt for at være øde. Engang var 
Christina herude en eftermiddag. Vinden suse-
de langs betonmurene. Vandet strømmede is-
koldt forbi de høje vinduer. Christina krøllede 
et stykke papir sammen i hånden og trak låget 
af en KUA-affaldsspand. Et afhugget grisehoved 
stirrede op på hende. Hun smækkede låget på 
igen. Nu har hun alle mulige indvendinger over 
for arkitekturen.

Evaluering
21.16 dykker jeg ned i metrorørets grå lys. 

Jeg er usikker på om noget af betydning blev 
forbundet i dag. En symbolsk gåtur sætter i sa-

gens natur diffuse spor. I mit hoved blev Ditlev 
Tamm forbundet med ergoterapeuten Katja i 
dag, og en gajol der var for blød i Klerkegade, 
resulterede i en ekstra kiks på Nørre Farimags-
gade. Men nøgternt betragtet var min tur et 
stykke pop. Det var, som Anne Katrine udtrykte 
det i mBar, ideen om campus, jeg gik tur i.

Aftegnet på et kort udgør vandreruten en 
slags kryds. X markerer stedet. Men det er ikke 
gjort med det. Næste skridt bliver ikke fysisk, 
næste gang skal det handle om de mennesker 
der nedbryder faglige grænser i praksis.

Venstre fods sko udsender en klagende lyd. 
Gmårrrk! Gmårrrk! Gmårrrk!

Ja,» siger jeg. »Gmorrg.« Jeg kan ikke udtale 
lyden rigtigt.

christoffer@zieler.dk

RUTE – En cowboymåling i Google Earth gør resultatet op til: 23,8 km.

SKO – Solens gang over Universitetsavisens fladtrådte sneakers.

TEGNING OG FOTOS: FLANØREN
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Ny UNIvERSITETSLOv – Studerende, tap’er og 
vip’er har indgået en alliance om en ny universitets-
lov. Vi står sammen om vores krav når loven skal re-
videres til foråret. Vi vil i de kommende numre af 
Universitetsavisen fremlægge vores bud på hvordan 
vi fremtidssikrer universiteterne.

Universitetsloven fra 2003 satte nye standarder for 
universiteterne i Danmark. Loven medførte et grund-
læggende brud med måden at tænke universiteter 
på. Demokrati og autonomi blev erstattet af gammel-
dags ledelsesformer og markedsorientering som en 
del af en strategi om en offentlig sektor i et direkte 
konkurrenceforhold til det private marked. 

Studerende gøres til kunder i en butik der sælger 
uddannelser som hyldevarer og hvor kvaliteten som 
følge heraf forringes. Så i stedet for at løse nogle af 
de problemer den gamle universitetslov havde, ind-
førte man en forældet topstyret virksomhedsstruktur. 

Mistillid til medarbejdere
Konsekvenserne er i dag tydelige. Loven har blandt 
andet medført et kontrolstyre hvor både forskere, 
teknisk administrativt personale og studerende hele 
tiden presses gennem måling og vejning og hvor al 
aktivitet skal dokumenteres. Samtidig underbudget-
teres universiteterne i en grad der bevirker stigende 
fokus på kvantitet frem for kvalitet. 

Loven repræsenterer således en grundlæggende 
mistillid til de mennesker som udgør universiteterne. 
Denne udvikling skal vendes. For os at se er der brug 
for en demokratisk forankring af ledernes beslutnin-
ger og en tiltro til at faglige miljøer kan fungere selv 
uden ordrer fra oven. 

Forslag til forbedringer
I 2009 skal loven revurderes, og blandt vip’er, tap’er 
og studerende er der historisk enighed om at der er 
behov for nogle grundlæggende ændringer. Vi der 
har vores daglige gang på universitetet har en række 

forslag som er nødvendige, hvis det skal lykkes at 
skabe et moderne universitet med et fremsynet per-
spektiv:

–  Tap, vip og stud som fuldgyldige medlemmer i alle 
de styrende organer hvor alle grupper har de sam-
me rettigheder

–  Sikring af reel forskningsfrihed
–  Et styrende organ på institutniveau med beslut-

nings- og økonomisk kompetence med repræsenta-
tion af vip, tap og stud

–  Mulighed for at afsætte institutlederen, dekanen og 
rektor ved kvalificeret flertal i henholdsvis Institut-
bestyrelsen, Akademisk Råd og Bestyrelsen

–  Lad os leve op til UNESCO’s krav: sikring af univer-
siteternes autonomi 

–  Internt flertal i bestyrelsen
–  Formulere skærpede krav mod brugerbetaling

Ej blot for erhvervslivet
En af de mest vidtgående ændringer i forbindelse 
med universitetsloven fra 2003 var indførslen af det 
eksterne flertal i bestyrelsen for universitetet. Før 
dette havde universiteterne været styret af det kolle-
giale konsistorium som bestod af et internt flertal, 
demokratisk valgt af vip’er, tap’er og studerende. 

Med indførslen af markedsprincipper på universi-
tetet er dette demokrati forsvundet. Det er sket ud 
fra en tankegang om at stærke ledere og erhvervsliv 
bedre kan styre moderne universiteter end dem der 
ellers udgør universitetets kerne. 

Problemet er bare at der er forskel på erhvervsliv 
og universiteter - og det bør der fortsat være. De va-
retager nemlig ikke samme interesse. En virksomhed 
er drevet efter et snævert ønske om profit, mens et 
universitet først og fremmest skal varetage samfun-
dets interesser som helhed. 

Universiteternes opgave er at forske, skabe ny vi-
den og indsigt, at formidle resultaterne, at undervise 

og uddanne kritisk indstillede kandidater til er-
hvervsliv og offentlig administration - altså samfun-
det som helhed. 

Fra eksternt til internt flertal
Grundtanken er således ikke et universitet drevet på 
markedsvilkår. Samspillet med omverdenen omfat-
ter således ikke blot snævre erhvervskredse, men er 
langt mere omfattende. Den forskel betyder at det 
private erhvervsliv og universiteter derfor heller ikke 
bør ledes ud fra de samme forudsætninger. 

Et moderne universitet udgør en helt central kerne 
i videnssamfundet og bør ledes af mennesker med 
indgående kendskab til den akademiske verden og af 
mennesker med en forståelse for universiteternes 
rolle i samfundet. Derfor bør der indføres demokrati 
på universiteterne således at den afgørende stemme 
gives til mennesker med deres daglige gang på stedet 
og som derfor har en bred forståelse af hvad der kræ-
ves af et moderne universitet gennem deres forskelli-
ge fag. 

Derfor bør det eksterne flertal afskaffes til fordel 
for et internt som udgøres af universitetets forskelli-
ge faggrupper, såvel vip’er, tap’er og studerende. Et 
sådant demokrati vil være en helt afgørende forud-
sætning for et moderne universitet der tjener sam-
fundet som helhed bedst.   

Synspunkt

Poul Erik Krogshave: Fællestillidsrepræsentant for Teknisk Lands-

forbund 

Ingrid Kryhlmand: Fællestillidsrepræsentant for HK Kontor 

Henrik Prebensen: Fællestillidsrepræsentant for DM 

Leif Søndergaard: Fællestillidsrepræsentant for AC

Joan Lykkeaa: Fællestillidsrepræsentant for HK laboranter

Mikkel Zeuthen: Næstformand for Studenterrådet

Pia Mejdahl Daugbjerg: Formand for Studenterrådet

»For os at se er der brug for en demokratisk 

forankring af ledernes beslutninger og en  

tiltro til at faglige miljøer kan fungere selv 

uden ordrer fra oven.« 

Genindfør universitetsdemokratiet

Glæd din pengepung

og miljøet

Køb en 
GRØN PC

Strøm koster mange penge og når din pc står tændt 

flere timer om dagen løber regningen hurtigt i vejret, 

men med Windows® VistaTM er det faktisk blevet muligt 

at få en pc der sparer både dig og miljøet for meget.

Find din forhandler på

www.microsoft.dk/gpc
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Hellere pen og papir 
ABSALON – Københavns Universitet huser 
mange kloge hoveder. Men når det gælder be-
slutninger om administrativ it er det sjældent at 
studenterhuen trykker. Et aktuelt eksempel er 
universitetsledelsens dekret om at alle fakulte-
ter skal bruge undervisningsportalen Absalon. 
Systemet, der er udviklet til norske folkeskoler, 
udmærker sig (foruden det påtrængende lyse-
blå udtryk) ved ikke at rumme studieadmini-
strative funktioner. Vælger man, som mit insti-
tut at anvende Absalon til holdtilmelding må 
man således selv daglig holde øje med hvornår 
den maksimale holdstørrelse er nået, for det 
formår Absalon ikke. Til næste semester går vi 
tilbage til pen og papir ved holdtilmelding – 
men det sker i verdensklasse.

Bo Fritzbøger, studieleder, Saxo-Instituttet

Hvor er evaluering-
erne?
LEdERE – Om ikke så lang tid har vi levet et 
halvt årti med den nuværende universitetslov.  
I al den tid har det forlydt at de nye magtfulde 
universitetsledere skulle evalueres af deres un-
dersåtter. Men endnu har vi ikke set evaluerin-
ger af lederne. Modsat undersåtterne hvad en-
ten de er studerende eller ansatte der evalueres 
i alverdens sammenhænge.

Det kan ikke være mangel på arbejdskraft der 
forklarer dette misforhold mellem de magtfulde 
og undersåtterne. De højtlønnede ledere har jo 
som noget af det første ansat en lang række 
DJØF’er til at hjælpe dem med deres 
arbejde.  Man kan vel ikke forestille sig at leder-
ne er nervøse for at blive evaluerede?

Tim Knudsen, professor,
Institut for Statskundskab

De studerende støtter 
de deltidsansatte
UdTALELSE – De studerende på KU bakker 
op om de deltidsansatte undervisere som prote-
sterede mod deres dårlige ansættelsesforhold 
under immatrikulatonsfesten tirsdag den 2. 
september.

Det er uacceptabelt at så mange af undervi-
serne på Københavns Universitet er ansat på 
deltid og tidsbegrænsede kontrakter. De del-
tidsansatte undervisere arbejder under usle for-
hold uden pension, uden tillæg og uden ret til 
barsel. Utrygheden på de deltidsansattes ar-
bejdsplads smitter af på undervisningen og gør 
det samtidig vanskeligt at tiltrække dygtige folk 
som skal styrke Københavns Universitet.

Studenterrådet sender derfor en kraftig op-
fordring til både Københavns Universitet og Fi-
nansministeriet om at stoppe forskelsbehand-
lingen mellem deltids- og fuldtidsansatte un-
dervisere. Universitetet må sørge for at tilbyde 
flere fuldtidsstillinger til de der i dag er på halv 
tid. Og ministeriet må afse den nødvendige po-

Kære universitetsansatte!

LøSTANSATTES vILKÅR – DVIP-KUA og 
Timelærerforeningen ved Aarhus Universitet 
lavede i år i forbindelse med studiestart en fæl-
les aktion for endnu en gang at skabe opmærk-
somhed om de deltidsansattes helt urimelige 
ansættelsesvilkår på Danmarks universiteter: 
Ingen overenskomst, ingen tryghed i ansættel-
sen, ingen pension, ingen løn under sygdom og 
barsel, ingen løn for at deltage i møder eller for 
at sidde i kollegiale organer og ingen ret til ef-
teruddannelse. 

I forlængelse af denne aktion vil vi bede alle 
deltidsansatte på universiteterne om at bære en 
badge med teksten ’DVIP – DM’ (Deltidsansat 
Videnskabeligt Personale – Dansk Magisterfor-
ening) når som helst de befinder sig på deres 
arbejdsplads – uanset hvor de ellers måtte være 
organiseret. Det kan betragtes som en service 
over for de studerende, som ikke har nogen 
anelse om hvilke af deres lærere der bliver be-
talt for at levere forskningsbaseret undervis-
ning og hvilke der er henvist til at forske og ud-
vikle deres undervisning uden betaling.

Det skal ikke være nogen hemmelighed at vi i 
DVIP-KUA selv har været blandt de første til at 
bebrejde DM at det igennem tredive år ikke er 
lykkedes at dæmme op for misbruget af deltids-
ansættelser på universiteterne eller for den sags 
skyld bare opnå almindelig overenskomstdæk-
ning for de deltidsansatte, men det er efterhån-
den kommet til at stå os klart at sagen er væ-
sentligt mere kompleks end som så. Det giver 
med andre ord langt bedre mening at rette 
skytset imod staten der sparer uhyre summer 
på de mange deltidsansættelser og universite-
terne, der ikke ser sig for gode til at lukrere på 
denne udnyttelse.

Kvalitet til discountpris
Universiteterne har igennem årtier udnyttet 
stillingsstrukturens muligheder for at skaffe sig 
højtkvalificeret undervisning til discountpriser 
og altid under henvisning til de studerendes 
tarv. Helt ned på studienævnsniveau har det 
været gængs praksis at ansætte så mange som 
muligt som eksterne lektorer eller undervis-
ningsassistenter frem for at ansætte i regulære, 
overenskomstdækkede stillinger. 

Et påskud for denne politik har været at de 
studerende til enhver tid skulle have så mange 
forskellige lærere som overhovedet muligt at 
vælge imellem. Denne praksis har igennem åre-
ne været accepteret fra politisk hold hvor man 
af rent økonomiske årsager ikke har fundet an-
ledning til at pålægge universiteterne at ændre 
på tingenes tilstand. Og man må desværre kon-
statere at universiteterne nok først ændrer 
holdning når de får et pålæg ovenfra.

Personalestyrelsens holdning til deltidslærer-
problematikken kan beklageligvis opsummeres 
sådan at de stædigt henholder sig til deres 
vrangforestilling om at deltidsansatte universi-
tetslærere er nogle der har lukrative, pensions-
givende hovedstillinger andetsteds og således 
ikke fortjener anstændige løn- og ansættelses-
vilkår.

Meld dig ind i dM
Hvordan vi end vender og drejer sagen, er det 
DM, og kun DM, der kæmper de deltidsansatte 
universitetslæreres kamp. For det enkelte med-
lem kan det sikkert være nok så hyggeligt og 
trygt at være medlem af et af de små fagfor-
bund, men man må bare også se i øjnene at dis-
se mindre forbund ikke fører fagpolitik. Det er 
simpelthen ikke dem der kæmper den politiske 
kamp for hele gruppen af deltidsansatte. 

På denne baggrund vil bestyrelserne af DVIP-
KUA og Timelærerforeningen ved Aarhus Uni-
versitet helhjertet anbefale at så mange univer-
sitetsansatte som overhovedet muligt melder 
sig under fanerne hos DM.

Vi vil ligeledes anbefale at man ved det kom-
mende formandsvalg i DM støtter Ingrid Stage 
der på baggrund af en årelang karriere som del-
tidsansat har arbejdet ihærdigt på at forbedre 
vores vilkår. DM har aldrig haft en formand der 
arbejdede mere helhjertet for vores sag!

På vegne af begge bestyrelser
Morten Hjelt

Synspunkt

Universiteterne har igennem årtier udnyttet 

stillingsstrukturens muligheder for at skaffe 

sig højtkvalificeret undervisning til discount-

priser og altid under henvisning til de stude-

rendes tarv.

Morten Hjelt, 

fungerende 

formand for 

DVIP-KUA

Misbrug af deltids- 
ansatte fortsætter 
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se penge til at give de tilbageværende deltids-
undervisere samme rettigheder som deres kol-
leger.

Hvis KU skal levere bedre undervisning kræ-
ver det tryghed og ordentlige rettigheder til 
deltidsansatte. Det skal være slut med diskrimi-
nationen.

Derfor: Vi støtter de deltidsansattes ret til 
barsel, pension, ferie og længere opsigelsesperi-
ode!

Pva. Studenterrådets bestyrelse,
Mikkel Zeuthen, næstformand

Mistanke om skjult 
dagsorden
 
UNIvERSITETSAvISEN – Tak til Poul Erik 
Krogshave og Mikkel Schou Nielsen for deres fi-
ne og intelligente indlæg i sidste nummer af 
Universitetsavisen (UA 9/08). Hvor er det en 
trøst at se at der stadig er nogle mennesker der 
evner at tænke sig om og holde sig til alminde-

deltag i debatten
Skriv kort og præcist og oplys altid navn, adresse og stilling. Et læserbrev bør være på højst 2.000 en-

heder med mellemrum eller 300 ord. Et synspunkt må ikke overskride 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.

SAMFUNdSvIdENSKAB – DJØF har gennem 
nedsættelse af en tænketank for samfundsvidenska-
belige eliteuddannelser sat fokus på såvel sikring og 
højnelse af kvaliteten i de lange videregående ud-
dannelser. Som medlemmer af denne tænketank har 
vi sammen med de øvrige medlemmer set nøje på 
mulighederne for at udbyde, tilrettelægge og finan-
siere eliteuddannelse på de danske universiteter. Vo-
res tilgang, som DJØF har tilsluttet sig, koncentrerer 
sig blandt andet om de krav der bør stilles til såvel de 
institutioner der udbyder som de studerende der 
modtager eliteuddannelse. 

For os har eliteuddannelse et helt overordnet 
formål, nemlig at alle studerende – også de med 

det største potentiale – skal have mulighed for at bli-
ve udfordret til grænsen af deres personlige potentia-
le. Heraf følger at det har været afgørende for os at 
gøre op med den herskende politiske trang til at pri-
vilegere nogle – de facto naturvidenskabelige, sund-
hedsvidenskabelige og teknisk-videnskabelige – fag-
områder over andre.  

Udbuddet af eliteuddannelse skal derfor ikke regu-
leres efter de til enhver tid herskende politiske vinde 
eller kortsigtede og mere eller mindre velfunderede 
erhvervsspecifikke interesser, men ene og alene bero 
på de kvalitative faglige krav der prøves i en akkredi-
tering. 

Men en ting er at det er muligt at søge om godken-
delse af eliteuddannelser inden for alle de faglige fel-
ter som dækkes af de danske universiteter. En anden 
ting er om det også skal være muligt for alle fagom-
råder at udbyde uddannelserne. Det må netop kom-
me an på en akkreditering hvor fagligheden vurderes 
ud fra internationale faglige standarder. 

Tre anbefalinger
Dette skal ses i lyset af at tænketankens medlemmer 
– og DJØF – besidder noget i disse tider så sjældent 
som tiltro til de danske universiteters evne til selv at 

detailregulere rammerne for deres primære virke in-
den for uddannelse og forskning. Vi føler derfor ikke 
trang til at fastlægge alskens krav, regelsæt og kon-
trolmekanismer. Dog har vores arbejde med eliteud-
dannelse givet os belæg for at fremsætte tre helt 
overordnede anbefalinger til universiteterne. 

For det første anser vi det for helt afgørende at eli-
teuddannelse er uddannelse på et meget højt fagligt 
niveau der på kandidatniveau videreudfolder den 
kobling mellem uddannelse og forskning som er cen-
tral for hele universitetsuddannelsesområdet.

For det andet må de elitestuderende mødes med 
kravet om at gennemgå en uddannelse der udfylder 
mindst en normal arbejdsuge på 37 timer, og som er 
indlejret både i uddannelses- og forskningsmiljøet og 
i private eller offentlige virksomheder.

For det tredje mener vi at høj faglighed på eliteud-
dannelsesniveau i højere grad er afspejlet af team-
workbaserede arbejdsformer og evner til at omsætte 
viden i fælles- og tværfagligt regi end den mere klas-
siske individfokuserede læring lægger op til. 

Ved at imødekomme disse tre anbefalinger vil eli-
teuddannelser kunne leve op til de høje krav om fag-
lighed og innovative kompetencer som det globale 
samfund stiller til sine fremmeste videnarbejdere in-
den for såvel det offentlige og private erhvervsliv 
som forskningsområdet.

Åbent for alle kvalificerede
Men hvem er det så der skal have mulighed for at bli-
ve eliteuddannet? Svaret er igen principielt og er al-
lerede forudskikket i vor pointe om at alle studeren-
de skal have mulighed for at blive udfordret til græn-
sen af deres personlige potentiale. Derfor skal alle 
danske universitetsstuderende der besidder en kom-
bination af høj faglighed og uddannelsesmæssig mo-
denhed have mulighed for at følge uddannelser på 
eliteniveau. 

Den enkelte studerendes mulighed for at få en eli-

teuddannelse skal ikke være betinget af de faglige 
områder som danske universiteter ønsker og evner at 
få godkendt deres udbud indenfor. Hvis man som 
studerende med eliteambitioner og -kvalifikationer 
oplever at man ikke kan modtage eliteuddannelse in-
den for sit fagområde på de danske universiteter kan 
eliteforløb på udenlandske universiteter følges uden 
administrative omkostninger for den enkelte stude-
rende. 

Vi anbefaler derfor at tilbuddet er åbent for alle 
uanset bachelor-hjeminstitution, og vi vil byde en 
form for geografisk mobilitet og mangfoldighed 
blandt de studerende velkommen som blandt andet 
udfoldes ved at den enkelte eliteuddannelse også ud-
bydes til alle kvalificerede på såvel andre nationale 
som internationale universiteter. 

Om den særligt talentfulde studerende så skal ud-
fordres, og om det danske samfund skal kunne drage 
nytte af dette talent, beror i sidste ende på om rege-
ringen vil anerkende de muligheder som eliteuddan-
nelse indeholder. Det vil indebære at den lader sin 
nuværende minimalistiske satsning på i alt 25 millio-
ner kroner afløses af en reel prioritering der tager be-
hørigt bestik af både de betragtelige økonomiske om-
kostninger for universiteterne og deres evne til selv 
at tilrettelægge kernen i deres virke.

Synspunkt

Af dekan Henrik Dam,  

Det Juridiske Fakultet,  

Københavns Universitet, og 

dekan Allan Næs Gjerding,  

Det Samfundsvidenskabelige 

Fakultet, Aalborg Universitet. 

Begge er medlemmer af DJØF’s 

tænketank for samfundsviden-

skabelige eliteuddannelser. 

Det har været afgørende for os at gøre op 

med den herskende politiske trang til at privi-

legere nogle – de facto de naturvidenskabeli-

ge, sundhedsvidenskabelige og teknisk-viden-

skabelige – fagområder.

Eliteuddannelse handler om kvalitet

lig sund fornuft i deres vinkler på tingene.
Jeg griber også denne chance for at minde 

Ralf Hemmingsen og Lykke Friis om at jeg på 
disse sider for et stykke tid siden gjorde op-
mærksom på at en givtig indsats over for miljø-
et passende kunne begynde med at lære Køben-
havns Universitets ansatte betydningen af at 
slukke for lys og computere på deres kontor når 
de går hjem, i undervisningslokalerne efter 
endt undervisning, samt på de offentlige area-
ler når man er sidste mand på skansen. 

Jeg pegede på at det ville være den letteste 
ting i verden at opsætte plakater (men nu for-
står jeg at vi pludselig skal spare på papiret) 
rundt om på KU samt at reminders kunne sen-
des rundt via e-mails. Men siden der ikke er 
sket noget i den anledning har jeg konkluderet 
at det nok ville koste for meget i CO2.

Hertil vil jeg hvad angår papirforbruget tilfø-
je at KUA’s nye printsystem koster ikke blot en 
masse CO2-udledning, men også adskillige sto-
re skove. Spildet på grund af printerproblemer 
er enormt så hvis rektor og prorektor virkelig 
ville gøre noget for miljøet på flere fronter, var 
der også her en oplagt mulighed.

Hertil kommer et gigantisk spild af varme 

fordi hverken ansatte eller studerende bliver 
mindet om at der skal slukkes for radiatorer når 
lokalerne bliver for varme og trænger til udluft-
ning. Ofte kommer man ind til undervisning og 
finder fire vinduer åbne mens radiatorerne kø-
rer på fuld styrke. En indsats her ville sammen 
med de ovenstående punkter ud over en ned-
sættelse af energiforbrug også kunne spare KU 
for rigtig mange penge som vi sandelig godt 
kunne bruge til undervisning.

Denne mangel på handling giver sammen 

med det faktum at Ralf Hemmingsen ifølge For-
skerforum alene i sit private avisforbrug er an-
svarlig for mindst 64,2 kg. årligt, mens hver læ-
ser af Universitetsavisen kun står for 0,9 kg., en 
mistanke om andre agendaer. Tilmed under-
streger den at KU altid lader som om. Bedste 
eksempel er vist at vi lader som om vi er på vej 
til at være et verdensuniversitet mens alle an-
satte kender sandheden.

 
Siff Pors, Engelsk
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Har du noget at sige? 

Videnskabet

til universitetsmagasinet Asterisk at vi er vidne 
til en indædt kamp om at løbe af med opmærk-
somheden. Af samme grund måler vi hvor  
meget forskere har på opmærksomhedskonto-
en: Hvor meget de er på; hvor tit de er citeret af 
andre eller omtalt i medierne. Et moderne uni-
versitet får derfor brug for at uddanne, ansætte 
eller omgive sig med prominente personer der 
skærer en god figur i medierne. 

Prominente personer er nemlig den nye adel; 
de nye indkomstmillionærer hvad angår mod-
taget opmærksomhed. Det betyder at en mo-
derne forsker ikke alene skal tåle medieop-
mærksomhed. Han skal helst være i stand til at 
skabe, vække og fastholde den. Det er denne 
opmærksomhedsfaktor der er i høj kurs ved 
universiteterne. 

Derfor køber universiteterne ’forsker-for-en-
aften-personale’ der sørger for at universitetet 
begår sig i et opmærksomhedssystem hvor ens 
duelighed viser sig ved evnen til at omsætte 
hændelser til spektakulære mediebegivenheder 
– for eksempel ved at slå på tilstedeværelsen af 
personer med underholdnings- og oplevelses-
værdi. Ja, universiteterne er faktisk optaget af 
at være ’på’, nogle gange så optaget at de ikke 
ænser om de er ’på’ med noget klogt eller dumt. 

Skal forskeren være politiker?
Sociologen Max Weber advarede i foredraget 
Politik som levevej allerede i 1919 politikere 
mod behovet for så synligt som muligt selv at 
træde i forgrunden. For det er den fristelse som 
fører til dødssynderne usaglighed og ansvars-
løshed. 

Ifølge Weber gør forfængelighed sig også 
gældende for forskere. I et andet foredrag – Vi-
denskab som levevej fra 1917 – kalder Weber 
forskerens forfængelighed for en erhvervssyg-
dom som imidlertid ikke skader den videnska-
belige beskæftigelse. Måske fordi forfængelig-
heden den gang alene var en sagsorienteret for-
fængelighed på afstand af magten. 

Pointen er at forskellen mellem politikere og 
forskere er mindsket. Af samme grund bliver 
forskere stadig oftere spurgt om deres mening-
er og anbefalinger. Måske er det for at kompen-
sere for at politikere svigter rollen som uaf-
hængige meningsmagere. Når moderne politi-
kere har en tendens til at gøre meningsmålin-
ger, fokusgrupper og kommunikationsstrate- 
giske overvejelser til deres permanente parla-
ment, så er det klart at vi får et underskud af 
ansvarlige politikere med personlige holdning-
er og meninger. Det ville imidlertid være dumt 
hvis forskerne påtog sig den politiske rolle. For 
hvem skulle så være forskere – og komme med 
de uafhængige, objektive, klargørende indlæg 
om hvilke holdninger og meninger man kan 
indtage og med hvilke begrundelser? 

Problemet er at forsøgene på at fravriste for-

skere korte kommentarer og personlige me- 
ninger i sig selv kan være en hindring for at  
flere intellektuelle og fagnørdede forskere vil 
deltage i medierne. 

Kvalificeret tavshedsbrud
Det konstituerende træk ved en intellektuel er 
overskridelse og brug af sit intellektuelle arbej-
de uden for det kompetencefelt hvorfra intel-
lektualiteten udspringer. Vedkommende bryder 
altså sin tavshed i en ikke-akademisk sammen-
hæng uden at give køb på sit intellektuelle ar-
bejde. Anderledes udtrykt bliver det springende 
punkt om den sande historie hænger tilstrække-
ligt tæt sammen med den gode fortælling. Lad 
mig give et eksempel på hvilke konflikter og 
konsekvenser det kan føre med sig. 

Sommeren 2004 kritiserede realkommenta-
toren Peter Tudvad sin kollega forskningslektor 
Joakim Garffs bog SAK for ikke at være et vi-
denskabeligt værk, men en fortælling ”»’based 
on a true story’ som man siger i Hollywood.« 
Kritikken prellede af. For mens forskningsfor-
midlingens troværdighed for Tudvad lå hos kil-
derne, så lagde Joakim Garff den såvel hos kil-
derne som i den formidling der formår at bringe 
videnskaben ud til den relativt forudsætnings-
løse læser.  

Joakim Garff insisterede altså på et dobbelt-
bogholderi. For Tudvad betød det at Garff var 
blevet ramt af den omsiggribende akademiske 
formidlingsrus der »efterhånden suspenderede 
akademikerens kritiske rolle og kun efterlod 
ham med den opgave at formidle det en gang 
vedtagne.« Konflikten endte i 2005 med at Tud-
vad tog sin afsked fra Søren Kierkegaard Cente-
ret. 

Min forklaring er at Tudvad ikke kunne klare 
sin arbejdsplads’ rummelighed der tillod en – 
for Tudvad – for stor afstand mellem forsknin-
gen og formidlingen af den. Det kunne føre til 
at overveje om en del danske universitetsansat-
te forskere tier stille både når de ikke har noget 
– og når de har noget at sige fordi de mener 
rummeligheden er for stor og betingelserne for 
at bryde tavsheden er for ringe. Sandheden er 
da også at de danske universiteter ikke har gjort 
sig mange anstrengelser for at støtte et kvalifi-
ceret brud på tavsheden, når en forsker ønsker 
at præge det offentlige liv.

Claus Holm har skrevet bogen Forståelsens rasen 
– Om troværdig forskningsformidling, Danmarks 
Pædagogiske Universitetsforlag, 2006.

Idéen om forskeren som en intellektuel person der tier stille når han ikke 
har noget at sige, er erstattet med forskeren som dagligt kommenterer 

mediebegivenheder. Er universiteterne for tavse eller plaprer de løs?

FORMIdLING

Af Claus Holm

De intellektuelles fornemste pligt er at tie stille 
når de ikke har noget at sige. Sådan lyder den 
italienske forfatter og filosof Umberto Ecos for-
slag til et tavshedsløfte for intellektuelle. 
Spørgsmålet er om universitetsansatte forskere 
bør leve op til hans målsætning – eller om de 
gør det i forvejen. Kommunikerer danske for-
skere dagligt med kommentarer til alverdens 
mediebegivenheder uden at have noget specielt 
at sige? Eller slår forskere os – stadig – med til-
bagetrukket tavshed? 

Spørgsmålet er aktuelt når Københavns Uni-
versitet (KU) under overskriften Det tavse uni-
versitet vil diskutere om KU overhovedet skal 
kommunikere med verden uden for universi- 
tetets tykke og trygge mure. Det sker ved en 
workshop under universitetets døgn den 9.-10. 
oktober. 

Som udgangspunkt kan man konstatere at 
universiteterne de sidste syv år har forladt tid-
ligere tiders tavshedsniveau. I 2007 viser en op-
gørelse at de største landsdækkende dagblade 
til sammen omtaler et af de danske universite-
ter 46 gange hver dag. Til sammenligning skete 
det i år 2000 28 gange om dagen. Det er en 
stigning på to tredjedele i løbet af syv år. Sam-
tidig ved vi at en stor del af omtalen ikke er 
forskningskommunikation i snæver forstand; 
det vil sige omtale af forskerens egen eller an-
dres forskning. I 2001 var det for eksempel så-
dan at i seks ud af ti artikler hvor der medvirke-
de en forsker drejede artiklen sig om andre for-
mer for viden; om kommentarer til politiske el-
ler andre begivenheder.

Uanset at forskere deltager mere i den offent-
lige debat, så er der stadig utilfredshed med 
indsatsen. Kommunikationsfolk og journalister 
er som regel sammen om at synes at for mange 
forskere fortsat er for utilgængelige. Og univer-
sitetsledelser belønner gerne endnu større syn-
lighed i offentligheden. Alt imens meningerne 
om kommunikationen med omverdenen er del-
te blandt forskere. 

Længslen efter langmodigheden
Umberto Eco spørger – i artiklen The Universi-
ty’s role in a Media Universe – om hans kollegers 
berømmelse skyldes deres videnskabelige be-
drifter eller om det afspejler deres image som 
det er skabt af tv og farverige magasiner. Det vil 
sige i det stjerne-for-en-aften-system som uni-
versiteterne er ved at blive en del af. Det er han 
ikke glad for. 

Ifølge Eco udmærker det ikke en intellektuel 
at være en velkendt kommentator på dagsaktu-
elle begivenheder. Nej, i stedet skal den intel-
lektuelle være samfundsnyttig i det lange per-

spektiv. Eco bebrejder ikke den langmodige for-
sker, men den forsker som straks stiller op som 
ekspert når de unge for eksempel smider med 
sten efter politiet. For det eneste man kan for-
lange af en intellektuel i den situation er at han 
ikke også smider med sten! 

Umberto Ecos synspunkt er altså at en intel-
lektuel ikke skal hægte sig på mediebegivenhe-
der med forudsigelige, banale og dybt forståe-
lige kommentarer. Derimod skal han skabe be-
givenheder, slå alarm med overraskende og ori-
ginale udmeldinger når ingen andre bemærker 
at der sker noget alvorligt. 

Fulgte universitetsansatte forskere Umberto 
Ecos anbefaling, tror jeg vi ville se et fald i om-
talen af danske universiteter. At det skulle ske, 
er højst usandsynligt. De aktuelle vilkår for 
forskningskommunikation er nemlig andre og 
langt stærkere end dem Eco foreslår.

dumhed anbefales
I Jakob Arnoldis (prodekan for forskning ved 
Handelshøjskolen i Århus) bog Den offentlige 
ekspert kan man læse at eksponering i masse-
medierne giver universiteterne en nødvendig 
legitimitet da de herved gør deres viden ved-
kommende. Og hvis de ikke gør det, så overla-
der forskerne scenen til andre aktører. 

Valget står derfor ifølge Jakob Arnoldi mel-
lem nogle gange at sige nogle lidt dumme ting 
eller at lade andre komme til at fremstå kloge 
ved at sige de samme lidt dumme ting. Arnoldi 
selv mener at hensynet til universitetets legiti-
mitet kræver at forskere bryder deres tavshed 
ved også at komme med dumme kommentarer i 
den offentlige debat. 

Arnoldis overvejelser er et eksempel på at 
heller ikke universitetsforskere har råd til at la-
de dumhed være dem imod. Det lyder mærke-
ligt, ja umiddelbart måske endda som et lidt 
dumt synspunkt, men det er at gøre sig sagen 
for let. Mere interessant er det dog at finde ud 
af baggrunden for at anbefale dumhed. 

Kampen om opmærksomheden
Universiteternes afstand til samfundet skal ind-
skrænkes. Forskning handler derfor ikke alene 
om sandhed og kvalitet, men om umiddelbar 
nytte og relevans. Og derfor skal universiteter-
ne legitimere sig mere direkte i forhold til eks-
terne, økonomiske og politiske relevanskriteri-
er. 

Denne situation er opstået da universitetet 
ikke mere har en beskyttende stat, men er en 
del af en offentlig sektor der leverer service til 
sine brugere. Denne overgang fra myndigheds-
apparat til serviceapparat betyder at universite-
tet må dokumentere sin services berettigelse – 
blandt andet ved at deltage i konkurrencen om 
opmærksomheden i massemedierne. 

Lektor Jens Erik Kristensen fra DPU fortæller 
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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.

Af Claus Holm, prodekan  

for formidling, Danmarks  

Pædagogiske Universitetsskole, 

Aarhus Universitet. 

pERFORMER ELLER FOR-
SKER – Den offentlige debat 

fattes intellektuelle. Til gen-

gæld vrimler det med snakkesa-

lige eksperter der skærer en 

god figur i rampelyset. Den for-

fængelige forsker er den nye 

adel, og universiteterne måler 

deres ansatte på hvor meget de 

har på opmærksomhedskonto-

en – ikke på om deres forskning 

er god eller dårlig, hævder kriti-

kere.
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» Universiteterne køber ’forsker-for-en-aften- 
personale’ med evnen til at omsætte hændelser 
til spetakulære mediebegivenheder«
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Årets DHL-stafet  

afslørede at KU’s  

hurtigste mænd og 

kvinder findes på LIFE

LøBEFEST

Af Julie Caspersen

DHL er en kontrastfyldt firma-
stafet. Som løber foregår de 
sidste 1400 meter – det der vel 
egentlig burde være spurten - 
ad en grøn løber der snor sig 
gennem telthavet. Mens man 
gisper efter ilt i den grillkul-
mættede luft, står ens medlø-
bere, som også agerer heppe-
kor, på sidelinjen og drikker 
fadøl og spiser pølser. Den ka-
lorieindtagende klods op ad 
den fedtforbrændende. Og så 
er de måske endda på samme 
hold. En umiddelbar modsi-
gelse, men det ligner svaret på 
en vaskeægte succes. 

I år gennemførte 230 hold 
fra KU hvilket viser at DHL 
kun er kommet for at blive 
større. Sidste år deltog 208 

hold, og det var en stigning fra 
tidligere års tilmelding. KU’s 
arrangører fra HR-afdelingen 
har igen i år fået et hav af posi-
tive kommentarer fra løbets 
deltagere. En enkelt kalder 
DHL for en løbefest. Og det er 
måske ikke helt ved siden af. 
Udover madkassen fra DHL-
arrangørerne blev der på KU’s 
regning tilsat 532 liter økolo-
gisk fadøl, 500 stykker frugt 
og 2700 økologiske grillpølser.

Hele aftenen var der god 
larm og kø foran fadølsvognen 
i de tre store telte der var be-

folket med KU’er. Ude på di-
stancen kunne sprinterne ken-
de hinanden på den bordeaux 
løbe t-shirt selvom der var del-
tagere som man knap nåede at 
se ryggen af. KU’s hurtigste 
mænd brugte kun en time og 
33 minutter på at løbe de fem 
kilometer rundt i Fælledpar-
ken. Den hurtigste kvinde-
gruppe løb turen på en time og 
58 minutter. De ti deltagere 
fra disse to grupper kommer 
alle fra LIFE. 

jca@adm.ku.dk

KU-koncernen viste såler

FOTOS: LIZETTE KABRÉ
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Kom ind i kampen
Lodtrækning for ansatte om feriefondens huse er  

skudt i gang.  Læs side �2SEKTION

Asiens globale betydning 
vokser lynhurtigt, og det 
samme gør behovet for at 
forstå og forholde os til 
denne udvikling. Derfor 
lancerer Københavns Uni-
versitet nu det nye sats-
ningsområde Asian Dyna-
mics Initiative. Marie M. 
Yoshida er koordinator og 
fortæller her om Asiens 
århundrede 

Hvad er Asian Dynamics Initia-
tive (ADI)?

»ADI er et initiativ som skal 
styrke Asien-området på Ku 
og som skal sparke os helt op i 
toppen af Nordeuropas Asien-
forskning og uddannelse. Det 
er et tværfagligt satsningsom-
råde under HuM og SAMF, og 
det skal skabe et fælles grund-
lag for studiet af sociale, øko-
nomiske, politiske, kulturelle 
og religiøse kompleksiteter i 
Asien.« 

»Det er vigtigt med så man-
ge tværfaglige og tværfakultæ-
re tiltag som muligt, men det 
er også vigtigt at initiativet får 

grænsninger bare det handler 
om Asien. Vi skal kortlægge al 
forskning og undervisning om 
Asien på Ku på alle niveauer 
så studerende og forskere i 
fremtiden vil kunne få et slags 
katalog over hvad der findes. 
Studerende shopper mere og 
mere rundt på de forskellige 
fakulteter og sammenstykker 
deres uddannelse, men det 
kan det godt være meget 
svært, og der kan være enorme 
administrative barrierer. Vi 
håber at kunne være det mel-
lemled som gør det lidt nem-
mere.« 

Hvorfor er der behov for dette 
nye initiativ?

»Som de fleste sikkert har 
opdaget via medierne, er der 
nu utrolig stor fokus på Asien. 
Asien buldrer derudad og er 
blevet en vigtig aktør på den 
globale scene og fremstår i dag 
som en dynamisk region med 
hastigt ekspanderende økono-
mier, komplekse politiske sy-
stemer, religiøs og kulturel 
mangfoldighed og voksende 

centre for videnskab og tekno-
logi. Mange taler i dag derfor 
om ”Asiens århundrede”. Vi 
bliver nødt til at tage Asien al-
vorligt. For at kunne forstå ud-
viklingen og forholde os til 
den, må vi øge vores kendskab 
til Asien og de relationer der 
er internt i regionen. Vi skal 
finde ud af hvordan vi agerer i 
Vesten i forhold til denne ud-
vikling, og hvordan vi f.eks. 
kan øge samarbejdet med asia-
tiske universiteter.«

»Vi vil også fokusere på pro-
blemerne i Asien. Mens frem-
gangen har forbedret levevil-
kårene for store dele af befolk-
ningen, rummer regionen også 
betydelige udfordringer: mil-
jøforandringer, regionale ulig-
heder og ekstrem fattigdom, 
krænkelse af menneskerettig-
heder, spændinger og væbne-
de konflikter, terrorisme og 
korruption. Derfor skal vi fin-
de ud af hvilken rolle vi skal 
indtage i forhold til Asien for 
at forstå og deltage i løsningen 
af disse problemer som kan 
have globale konsekvenser.« 

Hvad tror du initiativet vil  
resultere i?

»Verden har før været meget 
opdelt, men nu begynder skel-
let mellem Vesten og den øvri-
ge verden at glide mere og me-
re. Der findes nye stærke mag-
ter især i Asien men også i lan-
de som Brasilien og Mexico, og 
mange af de institutioner vi 
har i dag skal omformes og til-
passes denne nye verdenssitu-
ation. De forskellige instanser 
kan måske ikke helt rumme 
den måde hvorpå verden ser 
ud i dag. Derfor er det vigtigt 
at begynde at tænke på nye 
måder hvilket initiativet gerne 
skulle lukke op for.«

»Ku vil selvfølgelig også 
gerne profileres som en stærk 
forgænger på Asien-fronten, 

lov til at gro op nedefra. Initia-
tivet skal udvikle sig alt efter 
hvem der kommer til at be-
skæftige sig med det. Det skal 
virkelig ses som en gave for 
folk som har lyst til at beskæf-
tige sig med Asien at der nu er 
et samlet sted, hvor man kan 
hente information og nye kon-
takter.«

Hvem er med i initiativet?
»Der er fire professorater og 

et lektorat åbent, og vi regner 
med at de skal være besat om 
et års tid. De fem personer skal 
være primus motorer i initiati-
vet og være med til at forme 
det. De skal bl.a. igangsætte 
tværdisciplinær forskning og 
planlægge kurser.« 

Hvad skal der ske i mellemti-
den?

»I år vil vi gerne hjælpe de 
initiativer der enten er i gang 
eller skal til det med fx sekre-
tariatsbistand og økonomisk 
støtte. Man kan lige nu søge 
penge via vores hjemmeside, 
og der er næsten ingen be-

og det kan tiltrække spænden-
de forskere hertil. Det kan må-
ske også tiltrække studerende 
og midler så det kan blive en 
opadgående spiral. Vi håber at 
Ku om fem år vil være endnu 
mere kendt som leverandør af 
kvalitetsforskning og kvalitets-
undervisning i relation til Asi-
en.« 

Asian Dynamics Initiative sky-
des i gang med en konference i 
Festsalen på Frue Plads den 16. 
september kl. 13.30. Konferen-
cen afholdes sammen med NIAS 
– Nordisk Institut for Asienstu-
dier der fejrer 40 års jubilæum. 
Tilmelding til konferencen via 
www.asiandynamics.ku.dk.

Asien buldrer - nu også på KU

Test din type
Er du ramt af efterårs-spleen eller sensommer-eufori?

Læs Maltes spalte på bagsiden

Marie M. Yoshida er cand.mag. i japansk og tysk 

fra KU og er koordinator på ADI. Hun har tidlige-

re haft en koordinatorlignende funktion på Den 

Japanske Ambassade i København.
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Kort Nyt

Lej et skønt sommerhus
LODTRÆKNING – Som ansat ved KU har du mulighed for at leje et feriehus 

gennem Feriefonden. Feriefonden ejer 17 feriehuse i naturskønne områder i 

Danmark og Sverige samt 2 lejede lejligheder i Paris og Barcelona. Feriefondes 

faciliteter udlejes til rimelige priser og kan benyttes hele året. Fordelingen af 

Feriefondens huse sker i første omgang ved lodtrækning. Det betyder at der 

trækkes lod om samtlige uger i DK og Sverige i perioden fra uge 52 (julen 2008) 

til og med uge 21 i 2009. Storbylejlighederne er pt. kun udbudt i uge 52 og 1. 

Når lodtrækningen er overstået, kan ledige perioder bookes efter først til møl-

le-princippet. Weekender i foråret kan bookes fra den 21. november 2008. An-

søgningsfristen udløber 1. oktober 2008.

Læs mere og tilmeld dig lodtrækningen på www.ferie.ku.dk 

 

Rektorrunde
FAKULTETSBESØG – I efteråret 2008 foretager rektoratet en besøgsrunde på 

universitetets fakulteter for at drøfte generelle og fakultetsspecifikke emner 

med studerende og ansatte. Dekanaterne er værter for stormøderne. På hjem-

mesiden www.rektorat.ku.dk/fakultetsrunde vil man i ugerne op til møderne 

kunne finde program og praktiske informationer. Mødet på Det Naturviden-

skabelige Fakultet har fundet sted.

 6. oktober  kl. 10-10-45  Det Humanistiske Fakultet

 7. oktober  kl. 9-9.45  Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

 7. oktober  kl. 13-13.45  Det Juridiske Fakultet

 9. oktober  kl. 9-9.45  Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

 10. oktober  kl. 13-13.45  Det Farmaceutiske Fakultet

 24. oktober  kl. 9-9.45  Det Biovidenskabelige Fakultet

 27. oktober  kl. 9-9.45  Det Teologiske Fakultet

Det sker  12.-16. september

Human Consciousness and its 
Psychological Investigation
GUEST LECTURE – By Benny Shanon, Department 

of Psychology,

The Hebrew University, Jerusalem, Israel

Tid: 16/9 kl. 10.15-13.00

Sted: CFS, KUA, room 25.5.11, Njalsgade 140-142, 

5. floor

Arr.: Center for Subjectivity Research, www.cfs.

ku.dk

Benny Shanon is professor of psychology at the 

Hebrew University of Jerusalem. His current re-

search focuses on the phenomenology of human 

consciousness and the philosophical foundations 

of cognitive science. In his presentation he will 

give an overview of his view of consciousness em-

phasizing a new psychological (as distinct from ei-

ther biological or philosophical) framework for its 

investigation. The main aim of this research is the 

development of a theory of consciousness which 

is ’general’ in its covering different states and  

facets of this phenomenon within one unified 

conceptual framework.

Introduktion til Studenter-
menigheden
INTRODUKTIONARRANGEMENT – Studenter-

præsten byder velkommen

Tid: 12/9 kl. 14.00

Sted: Studenterlokalet, St. Kannikestræde 8, 1

Arr.: Studentermenigheden Indre By, www.in-

dreby.org

Religion og Politik, Politik og 
Integration
AFSKEDSFORELÆSNING – Af professor, dr.the-

ol. Martin Schwarz Lausten

Tid: 15/9 kl. 14-15

Sted: Aud. 7, 1. sal, Købmagergade 44-46

Arr.: Det Teologiske Fakultet, Afdeling for 

Kirkehistorie, agr@fak.teol.ku.dk

 

Boliger

Bolig søges

København
Periode: Fra 1/10-09 i ca. 1 år.

Størrelse: Lille lejlighed el. stort 

værelse med eget bad.

Lejer: K gæsteforsker fra 

Schweiz.

Kontakt: Søren Kierkegaard 

Forskningscenteret, e-mail: 

sek@sk.ku.dk, tlf. 3376 6900. 

København
Periode: Fra 1/1-09 til 31/7-09.

Størrelse: Lejlighed.

Lejer: Amerikansk gæsteforsker 

med kone.

Kontakt: Søren Kierkegaard 

Forskningscenteret, e-mail: 

sek@sk.ku.dk, tlf. 3376 6900. 

Københavnsområdet
Størrelse: Lejlighed.

Udstyr: Møbleret/umøbleret.

Lejer: Norsk par.

Husleje: Maks. 7.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: stinel@imbv.

uio.no, tlf. +47 9344 1760.

Bolig udlejes

Amager
Period: From 1/11-08 to 1/11-09 

min.

Size: Flat, 3 rooms + big eat-in 

kitchen.

Equipment: Partly furnished, 

washing machine, dish washer.

Tenants: Non-smoking.

Rent: 9.000 kr. per month incl. 

heating and water.

Deposit: 9.000 kr.

Contact: E-mail: evahviid@hot-

mail.com, tel. 2684 6138.

Ydre Østerbro
Periode: Fra 1/10-09 i maks. 2 

år.

Størrelse: Etage i byggefor-

eningshus, ca. 56 kvm.

Udstyr: Møbleret rum, køkken 

og toilet, bad i kælderen, ad-

gang til tv, vaskemaskine og 

bredbånd. 

Husleje: 5.000 kr. pr. md. ekskl. 

forbrug. 

Depositum: 10.000 kr.

Kontakt: E-mail:  

bente-fn@worldonline.dk.

Nørrebro
Periode: Fra 15/9-09.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Lejer: Ikkeryger.

Husleje: 5.000 kr. pr. md. inkl. 

vand, varme, gas og internet.

Kontakt: Marte Kopperud, tlf. 

2029 2992, e-mail:  

mail@martekopperud.com.

Nordvest
Periode: Fra 2/11-08 til 15/5-09.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.,54 

kvm. (kan deles).

Udstyr: Møbleret. Intet bad, 

men fitnesscenter/svømmehal 

tæt på.

Lejer: K el. par, gæsteforsker, 

ikkeryger, ingen husdyr.

Husleje: 4.000 kr. pr. md. inkl. 

internet, varme og vand, 

ekskl. gas.

Depositum: 8.000 kr.

Kontakt: E-mail: Maja:  

majarottboll@hotmail.com.

Frederiksberg
Period: From 1/1-09 to 31/6 or 

31/7-09.

Size: 4 rooms, 103 sqm.

Equipment: Fully furnished, in-

ternet.

Rent: 10.000 kr. per month.

Contact: Christian, e-mail:  

cr@ifs.ku.dk.

København
Periode: Oktober-december 09.

Størrelse: Lejlighed, 3 vær.

Udstyr: Møbleret.  

Husleje: 8.000 kr. pr. md. inkl. 

lys, varme og vand. 

Kontakt: Tlf. 3393 5717.  

Vesterbro
Periode: Snarest og for 3-6 mdr.

Størrelse: Lejlighed, 2,5 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret. Adsl, tv.

Husleje: 5.500 kr. pr. md. ekskl. 

forbrugsafgifter. 

Depositum: 15.000 kr. 

Kontakt: Claus Winther, tlf. 

2833 6677, e-mail:  

inc.gordon@gmail.com.

Nørrebro
Period: From 1/2 to 22/7-09. 

Size: Apartment, 2 rooms, 82 

sqm.  

Equipment: Eat-in kitchen, large 

living room, bedroom w. balco-

ny. Washing machine and dryer, 

internet, TV. Furnished or semi-

furnished. 

Rent: 7.000 kr. per month. 

Deposit: 7.000 kr. 

Contact: E-mail: mikkel.toft@

mail.dk.
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16. september  16. september  17. september  22. september

EU: where are we heading?
PANELDEBAT – Leder af Center for Europæisk 

Politik (CEP) ved Institut for Statskundskab, Mar-

lene Wind vil fungere som ordstyrer for debatten 

mens ph.d.-studerende og medlem af CEP’s styre-

gruppe Rebecca Adler-Nissen deltager i panelet 

sammen med bl.a. Erik Boel og Christian Wedell-

Neergaard 

Tid: 16/9 kl. 16-18

Sted: Center for Sundhed og Samfund, lokale 

1.1.18

Arr.: Københavns Universitet, den franske ambas-

sade og den danske Europabevægelse, www.cep.

polsci.ku.dk

Europa
FOREDRAG – Af professor Uffe Østergaard I for-

bindelse med foredragsrækken Tanker om Euro-

pa

Tid: 17/9 kl. 15.00-17.00

Sted: Det Gamle KUA, lok. 15.1.30A 

Arr.: DeHistorieStuderende, DHS, anderswils@

gmail.com  

Medicinens kulturhistorie – 
Thomas Bartholin og den na-
turvidenskabelige revolution
FOREDRAG – Af Cand.mag. Inge Mønster-Kjær 

Tid: 17/9 kl. 19.30

Sted: Medicinsk Museion, Bredgade 62

Arr.: Dansk Medicinsk-historisk Selskab, www.dm-

hs.suite.dk

Dinosaurjagt i Utah og  
Grønland
FOREDRAG – Årets første af slagsen af Jesper 

Milàn, Institut for Geografi og Geologi. 

Palæontologisk Klub er uformelt mødested for 

palæontologer, geologer og zoologer og an-

dre interesserede ved KU der beskæftiger sig 

med livets opståen, udvikling og mang-

foldighed igennem jordens historie

Tid: 16/9 kl. 15.15  

Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7,  

Auditoriet  

Arr.: Palæontologisk Klub, palklub@geol.ku.dk 

Emnesøgning på Køben-
havns Universitetsbibliotek
KURSUS – Fortrinsvis for humanistiske, sam-

fundsfaglige og teologiske studerende. 

Tid: 22/9 kl. 10.15–13.00

Sted: KUB Syd, Njalsgade 80, lok. 8.1.128a.

Arr.: KUBIS. Tilmelding senest 15/9 til kursus@

kb.dk

Stillinger

VIP-stillinger

Sundhedsvidenskab

Associate/Assistant Profes-
sor in Biostatistics
Applications are invited for a 

permanent position as Associ-

ate Professor (alternatively As-

sistant Professor for a maximum 

of 3 years) in biostatistics at the 

Department of Public Health, 

Section of Biostatistics. Research 

in biostatistics, including publi-

cation and scientific communi-

cation as well as research based 

teaching. Part of the teaching 

obligation is replaced by biosta-

tistical service consulting

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

abstract. See www.ku.dk/still-

inger.

Application deadline: 2/10-09 

kl. 14.00.

Biovidenskab

Assistant/Associated Profes-
sor in Sensory Sciences
Department of Food Science 

wishes to appoint an assistant/

associate professor in Sensory 

Science from 1st January 2009 or 

as soon as possible thereafter. 

The duties will primarily be re-

search-based teaching (in Eng-

lish and Danish) with associated 

examination obligations within 

the subject areas of sensory sci-

ence. Furthermore, the position 

gives the opportunity to per-

form research with regard to 

publication/scientific communi-

cation. The appointee should 

have qualifications within one 

or more of the following areas: 

Behavioural/experimental psy-

chology; Sensory science; Food 

science; Human nutrition.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

abstract. See www.life.ku.dk/

job.

Application deadline: 31/10-08, 

at 12.00 noon.

Resident i Intern Medicin, 
Mindre Husdyr
GENOPSLAG – Ved Institut for 

Mindre Husdyrs Sygdomme øn-

skes en 3-årig uddannelsesstill-

ing som resident inden for om-

rådet Intern Medicin, Mindre 

Husdyr, besat fra 1/11-08. Resi-

dentens arbejde vil med refer-

ence til residencykoordinatoren 

hovedsagelig bestå i opgaver i 

forbindelse med kliniske rota-

tioner i intern medicin og med 

et fokus på klinisk ernæring. 

Stillingen kan søges af kandi-

dater med veterinær kandi-

dateksamen, dansk autorisation 

samt et minimum af et års ge-

nerel klinisk erfaring på en uni-

versitetsklinik el. tilsv. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.life.ku/job.

Ansøgningsfrist: 10/10-08, kl. 

12.00.

Videnskabelig assistent i 
Veterinær Reproduktion og 
Obstetrik 
GENOPSLAG – Det Biovidenska-

belige Fakultet, Institut for Pro-

duktionsdyr og Heste søger en 

Videnskabelig assistent som 

barselsvikar i Fagområde Veteri-

nær Reproduktion og Obstetrik 

snarest og indtil 31/7-09. Ar-

bejdsopgaverne vil omfatte un-

dervisning, klinisk arbejde og 

deltagelse i forskningsprojekter 

inden for Reproduktion og Ob-

stetrik. Der ønskes en person 

med fagligt fokus inden for Re-

produktionsfysiologi, Klinisk an-

drologi, gynækologi og obste-

trik.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

Ansøgningsfrist: 14/10-08, kl. 

12.00. 

TAP-stillinger

Retsgenetiker
Retsgenetisk Afdeling søger en 

akademiker med molekylærbio-

logisk baggrund til at deltage i 

afdelingens daglige arbejde 

med bl.a. dna-undersøgelser for 

politiet, retterne m.fl. i sager 

om faderskab, familiesammen-

føring og straffelovsovertrædel-

ser. Du kan også komme til at 

deltage i udvikling og indførelse 

af nye, højteknologiske metoder 

til dna-typebestemmelse og la-

boratorieadministration.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 22/9-08.

Proceskonsulent
Retsgenetisk Afdeling søger en 

akademiker med teknisk eller 

naturvidenskabelig baggrund til 

at deltage i arbejdet med at ud-

vikle afdelingens arbejdsproces-

ser. Du skal fungere som støtte 

for de daglige laboratorieledere 

til procesoptimeringer og ved 

indførelse af nye, højteknologi-

ske metoder til dna-typebestem-

melse og laboratorieadministra-

tion. Du får derfor medansvar 

for at skabe løbende forbedrin-

ger af driftsprocesser, og skal 

støtte fremdriften i implemente-

ringen af disse.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 22/9-08.

Økonomi- & planlægnings-
chef
Tandlægeskolen, Institut for 

Odontologi søger en dynamisk, 

strategisk tænkende og udad-

vendt administrator med lyst til 

at udvikle og lede administra-

riod a six month stay abroad 

should be expected. The suc-

cessful candidate must possess a 

relevant MSc and be approved 

for admittance to the PhD pro-

gram at the University of Co-

penhagen. Emphasis will be 

placed on the candidate’s re-

search potential and commit-

ment.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

abstract. See www.life.ku.dk/

job.aspx.

Application deadline: 29/9-08 at 

12.00 noon.

Støtte

Legater og  
stipendier

Lektor A P Rossens  
Mindefond
Fonden kan i efteråret i alt ud-

dele 10.000 kr. i en eller flere 

portioner til tyskstuderende der 

er danske statsborgere og ’har 

vist selvstændighed og vurder-

ingsevne på et godt fagligt 

grundlag’. Midlerne kan anv-

endes til ophold ved et tysk-

sproget universitet. Ansøgn-

inger med alle relevante oplys-

ninger til formanden, Lektor A. 

P. Rossens Mindefond, Advokat 

Marianne Fournais, Advokatfir-

maet E. Vinther Andersen – 

Bente Yde Nissen, Clemens Torv 

8, Box 5124, 8100 Århus C.

Ansøgningsfrist: 15/11-08.

Lektor cand.mag. Inga 
Svensbos Mindelegat 
Inga Svensbo testamenterede 

sin formue til studerende ved 

KU med fransk som hovedfag, 

fortrinsvis til rejse og studieop-

hold i Frankrig. Legatportioner-

ne er på 35.000 kr., og uddelin-

gen finder sted i november/de-

cember. I 2007 blev uddelt fire 

portioner. For at komme i be-

tragtning skal ansøgere indsen-

de skriftlig ansøgning med op-

lysning om påtænkt anvendel-

se. Ansøgningen skal være bi-

lagt karakterudskrift og doku-

mentation for indskrivning på 

Københavns Universitet, tillige 

med seneste årsopgørelse fra 

told- og skattemyndighederne. 

Yderligere oplysninger kan ind-

hentes hos lektor Henrik Pre-

bensen, hp@hum.ku.dk, tlf. 

3532 8451.

Ansøgningsfrist: 1/11-08. Ansø-

gere vil få svar omkring 1/12. 

tionen på Institut for Odontolo-

gi. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for an-

søgning. Se www.ku.dk/still-

inger.

Ansøgningsfrist: 22/9-08, kl. 

8.00.

AC-økonomifuldmægtig
Institut for Folkesundhedsviden-

skab søger en engageret og 

udadvendt økonomimedarbej-

der med lyst til at deltage i ud-

viklingen af administrationen 

på instituttet. IFSV er et institut 

under Det Sundhedsvidenska-

belige Fakultet med ca. 180 me-

darbejdere og et budget på 100 

mio. Administration omfatter 

en personale og økonomien-

hed, en it-enhed og en studie-

administrativ enhed med tilsam-

men 16 medarbejdere som alle 

er interesserede i at bidrage ak-

tivt 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 an-

søgning. Se www.ifsv.ku.dk/

genveje/stillinger/.

Ansøgningsfrist: 26/9-08. 

Ph.d.-stipendier

Biovidenskab

PhD scholarship
The Institute of Food and Re-

source Economics offers a PhD 

grant expected to be effective 

from 1 November 2009. The 

grant primarily involves re-

search within the field of devel-

opment economics. The PhD 

student’s work with reference 

to the project leader will mainly 

involve duties in connection 

with research, development and 

teaching. During the 3-year pe-
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24. september      24. september

Peter & Emma Thomsens le-
gat
Stipendiestøtte (pt. 110.000 år-

ligt i kvartalsvise portioner) 

ydes efter fundatsens bestem-

melser til trængende, flittige, 

dygtige og begavede unge, 

mandlige personer fra Danmark 

som har indfødsret, således at 

disse efter bestået studenterek-

samen el. endt skolegang kan 

studere ved universiteterne el-

ler de højere læreanstalter. Sti-

pendiestøtte ydes ikke til studi-

er i udlandet. Ansøgningsskema 

kan fås på læreanstalter el. ved 

indsendelse af frankeret kuvert 

med navn og adresse, samt op-

lysning om læreanstaltens navn. 

Kun legatets ansøgningsblan-

ketter kan anvendes. Ansøg-

ning sendes til Peter & Emma 

Thomsens legat, Sdr. Fasanvej 

45, Baggården, 2000 Frederiks-

berg

Ansøgningsfrist: 15/10-08. Ud-

delingen finder sted den 14/1 

og 15/4. 

 Stefan Rozental og Hanna 
Kobylinski Rozentals Fond
Legatportioner på op til 50.000 

kr. ydes som støtte til stude-

rende med hovedfag i fysik og 

historie der læser på sidste år 

ved KU. Inden for historie ydes 

støtte til studerende der spe-

cialiserer sig i moderne historie, 

særligt Kina og Japans nye his-

torie. Vedlæg oplysninger om 

begrundelse for ansøgningen; 

en beskrivelse af eget specia-

leområde samt referencebreve/

anbefalinger og karakterud-

skrift. Husk at påføre. CPR-nr. 

Ansøgningen stiles til Advokat 

Henrik Dahl, Jonas Bruun Advo-

katfirma, Bredgade 38, 1260 

Kbh. K, Att.: Mette Bruun,  

fondsadministrator.

Ansøgningsfrist: 1/10-08.

Det Kongelige Danske  
Videnskabernes Selskab
Selskaber administrerer flg. 

legater: 

Emil Herborgs Legat: Legatet 

uddeles til ubemidlede natur-

videnskabsstuderende på kandi-

datniveau under 30 år.

Mag.art. Marcus Lorenzens Le-

gat: Legatets formål er at 

fremme studiet af dansk sprog 

og studiet af den danske flora, 

derunder understøttelse til ud-

givelse af betydeligere vidensk-

abelige arbejder på disse om-

råder.

Niels Bohr legatet: Legatets 

renteindtægter skal anvendes 

til at støtte formål som falder 

ind under Det Kgl. Danske 

Videnskabernes Selskabs virke-

område, dvs. grundvidenskab 

inden for både humaniora og 

naturvidenskab. Alle tre legater 

ligger i Niels Bohr Fondet og 

kan søges samlet.

Fuldt opslag: Se www.roy-

alacademy.dk. 

Ansøgningsfrist: 1/10-09.

San Cataldo
ved Amalfi i Syditalien uddeler 

Institutionen San Cataldo hvert 

år et antal stipendier til klostret 

San Cataldo for danske vidensk-

absmænd, herunder lærere ved 

højere læreanstalter, arkitekter, 

billedkunstnere, forfattere, 

komponister, musikere m.v. Sti-

pendierne består i frit ophold 

med fuld forplejning og ud-

deles i 2009 med henblik på 

ophold fra 1.-28. i hver af 

månederne april-november, 

evt. tillige 1.-14. december. Der 

kan samtidig ansøges om en 

portion af Arne Meyers Legat 

på 3.000 kr. som tilskud til rej-

seudgifter. Ansøgningsskema 

findes på www.sancataldo.dk. 

Ansøgningsfrist: Ansøgninger 

om ophold i april-juli må være 

sekretæren i hænde senest 

1/12-08, og ansøgninger om 

ophold i august-december må 

være sekretæren i hænde inden 

1/4-09. Svar kan forventes ca. 2 

mdr. efter ansøgningsfristens 

udløb.

Uddelinger

Læge Frk. Inger Marie Nør-
regaards Legat
SU-kontoret oplyser at uddelin-

gen nu er afsluttet, og de der er 

kommet i betragtning, har 

modtaget direkte besked. Der 

er uddelt i alt 170.000 kr. i por-

tioner a 10.000 kr.

Questions of Locality:  
Theorizing Transnational  
Migration in a  
Neo-liberalizing World 

GÆSTEFORELÆSNING – Migrationsforsker Ni-

na Glick Schiller gæster KU

Tid: 24/9 kl. 14-16

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5 

Arr.: Migrationsinitiativet Tilmelding på www.

migration.ku.dk 

In these changing and contentious times in 

which migration is targeted as a threat to na-

tion-states, how should migration scholars re-

spond? This seminar maps an approach to mi-

gration scholarship that utilizes the critique of 

methodological nationalism in migration stud-

ies to develop a global perspective on locality 

and transnational migration.

Subaltern colonialism in  
Africa: the Portuguese Case
ENGEROM SYMPOSIUM – Ingemai Larsen, As-

sociate Professor, Portuguese, opens a series 

of symposia. The following lectures will be on 

the 29/10 and the 26/11 and will be an-

nounced in Universitetsavisen on beforehand

Tid: 24/9 kl. 13.00-16.00

Sted: KUA, room. 23.4.39.

Arr.: The Institute of English, Germanic and 

Romance Studies, Charles Lock, lock@hum.

ku.dk

Globalised Agro-ecosystems 
– fast forward, rewind, 
pause or play?
INTERNATIONAL LECTURE SERIES – Lecture by 

John Porter

Tid: 24/9 kl. 15-17

Sted: Auditorium 1.01, Bülowsvej 17

Arr.: Tværfakultært arrangement, se www.ku.

dk/kalender
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Kort Nyt

Bryg en øl blandt andet
KULTURNAT PÅ FARMA – Der bliver noget for enhver smag: 

Børnefamilierne kan boltre sig i lægemiddelværkstedet, nyde 

det kulørte kemicirkus, fremstille solcreme af appelsiner, besøge 

tabletteknisk laboratorium og udføre små protein- og nikotin-

forsøg. Samtidig vil tre repræsentanter for elverfolket byde in-

den for i en verden af eventyrlige planter og naturen som ud-

gangspunkt for fremtidens lægemidler. For det modne publikum 

vil der være mulighed for at prøve kræfter med ølbryggerkun-

sten – både ved gryderne med bryggeraspiranter fra Fakultetet 

og på Auditoriets tilskuerpladser, hvor farmaceut og brygmester 

på Carlsberg Jens Eiken holder foredrag. Farmaceuter uden 

grænser stikker næsen forbi til en snak om de varme lande – og 

for aftenens gæster bliver der desuden mulighed for at rejse ind 

i en verden af multifarvede molekylestrukturer i ført 3D-briller.

 

Læs programmet på www.farma.ku.dk/kulturnat
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Get a condensed update on 
tuberculosis epidemiology, 
diagnostics, treatment and 
prophylaxis
MEETING – For Physicians, nurses and students 

with interest in the subject. No pre-registra-

tion required

Tid: 25/9 kl. 13.00-17.00

Sted: Auditorium 2, Rigshospitalet, Blegdams-

vej 9

Arr.: The Danish Society for Infectious Diseases

25. september  25. september

Forsvar

Ph.d.-forsvar

Sundhedsvidenskab

Food allergy risk assess-
ment of enzymes produced 
by bioindustrial processes
Kandidat: Mona Højgaard  

Pedersen.

Tid: 12/9-08, kl. 13.00.

Sted: Panum Instituttet, Dam 

Auditorium, Blegdamsvej 3b. 

Afhandlingen: Interesserede 

kan henvende sig til monahpe-

dersen@yahoo.dk for udleve-

ring. 

Identification of Factors  
Responsible for Impairment 
of Cerebral Blood Flow 
Autoregulation in Acute 
Liver Failure
Kandidat: Thomas Joachim 

Dethloff.

Tid: 12/9-08, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Teilum 

Bygningen, Auditorium B, Fre-

derik den V’s vej.   

Afhandlingen: Interesserede 

kan henvende sig til thomas-

dethloff@yahoo.dk. 

Mentalization, narrative 
and time – a qualitative  
study about psychological 
interventions in general 
practice
Kandidat: Annette Sofie David-

sen. 

Tid: 16/9-08, kl. 14.00.

Sted: Anneks A, Studiestræde 6.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til ad@gpract.ku.dk.

Development of new radio-
labelled PET-ligands for a 
cancer specific epidermal 
growth factor receptor and 
their applications for cancer 
diagnosis

Kandidat: Charlotte Lund Den-

holt.

Tid: 17/9-08, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Teilum 

bygning, Auditorium 3, Bleg-

damsvej 9. Afhandlingen: Fås 

ved henvendelse til charlotte.

lund.denholt@rh.regionh.dk.

Coronary Artery Bypass 
Grafting Using Total  
Arterial Revascularization 
Graft patency, clinical out-
come and health-related 
quality of life – insights 
from a randomized trial
Kandidat: Sune Damgaard.

Tid: 19/9-08, kl. 14.00.

Sted: Haderup Auditoriet, Pa-

num Instituttet, Blegdamsvej 

3B.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til sunedamgaard@dadl-

net.dk.

The Ficolins – Functional 
Analysis and Genetic  
Variation
Kandidat: Tina Hummelshøj.

Tid: 19/9-08, kl. 16.00.

Sted: Panum Instituttet, Bleg-

damsvej 3b, Einar Lundsgaard 

Auditoriet.

Afhandlingen: Thesis is availa-

ble for perusal from September 

5, at the Department of Clinical 

Immunology, section 7631, Uni-

versity Hospital of Copenhagen. 

Naturvidenskab

Bacteria in Mercury Conta-
minated Soils and Horizon-
tal Gene Transfer
Kandidat: Cand.scient. Gunnar 

Øregaard.

Tid: 15/9-08, kl. 13.00.

Sted: Geologisk Museum, Audi-

toriet, Øster Voldgade 5-7.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på sektion for Mikro-

biologi, Sølvgade 83H.

On the evolution of beach 
ridge plains
Luminescence dating, geo-
morphology and soil de-
velopment at the Jerup 
beach ridge plain, Denmark
Kandidat: Cand.scient. Asger 

Habekost Nielsen.

Tid: 3/10-08, kl. 12.45.

Sted: Aud. 1 (05.2.535), IGG, 

Øster Voldgade 10.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på Geografisk Bibliotek.

Biovidenskab

Cereulide Producing Bacillus 
weihenstephanensis in Da-
nish Biotopes; a Taxonomic 
Study, and  Analysis of Se-
lected Conditions Affecting 
Toxin Formation
Kandidat: Cand.techn.al. Line 

Thorsen.

Tid: 17/9-08, kl. 13.00.

Sted: Lecture Hall 1-01, Bülows-

vej 17, Ground Floor.

Animal Models of Haem-
ophilia; Pathogenesis and 
Treatment 
Kandidat: DVM Kirstine Øvlisen.

Tid: 19/9-08, kl. 13.00.

Sted: Lecture Hall 1-01, Bülows-

vej 17, Ground Floor. 

Partnerskaber i Parkforvalt-
ningen?
Kandidat: Cand.scient.adm. An-

drej Christian Lindholst. 

Tid: 30/9-08, kl. 14.00.

Sted: Auditorium 2-02, Dyrlæ-

gevej 100, Patologibygningen.

Sidste nat i Kødbyen
HERTOFT-EFTERMIDDAG – Henrik List holder 

foredrag

Tid: 25/9 kl. 16.00-18.00

Sted: Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, 

Henrik Harpestrengs Vej (opgang 61a)

Arr.: Dansk Forening for Klinisk Sexologi og 

Sex & Samfund, www.klinisksexologi.dk og 

www.sexogsamfund.dk

Er tidens bekymring over pornografi og prosti-

tution, unges seksuelle eksperimenter og sek-

sualiseringen af det offentlige rum udtryk for 

sund fornuft eller nypuritanisme? Er vi i Dan-

mark stadig så frisindede som vi altid har 

pralet af at være? Efter at have vakt vrede og 

forargelse med seksualpolitisk ukorrekte 

klummer, reportager og bøger som ’Pussyl-

and’, ’Bangkok Ladyboys’ og Katja Kean-bio-

grafien ’Stjerne i Syndens By’ var det 

spørgsmål som disse Henrik List satte sig for at 

undersøge og reflektere over i essaysamlingen 

’Sidste nat i Kødbyen’ (Aschehoug, 2007).
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Race and the Management 
of U.S. Labor in U.S. History 
GUEST LECTURE – By Prof. David Roediger,  

University of Illinois, Urbana-Champaign

Tid: 26/9 kl. 13.15-15.00

Sted: Faculty of Humanities, Njalsgade 128, 

room 27.0.17. 

Arr.: Department of English, Germanic and  

Romance Studies, bone@hum.ku.dk

Sonningprisfest
PRISOVERRÆKKELSE – Modtageren af Sonning-

prisen 2008, den italienske arkitekt Renzo Piano, 

får overrakt Danmarks største kulturpris på en 

million kroner

Tid: 1/10 kl. 13.00-14.30, herefter reception 

Sted: Festsalen, Frue Plads

Arr.: Københavns Universitet. Se hvordan du kan 

deltage på www.ku.dk/sonningprisen

Farlig eller frelser? Churchill, 
Den Anden Verdenskrig og 
kampen om Danmarks- 
historien 
AFSKEDSFORELÆSNING – af lektor Jørgen Sevald-

sen. Efter forelæsningen er der reception i bygn-

ing 24., 2 sal 

Tid: 3/10 kl. 13.00

Sted: Det ny KUA, lok. 27.0.09 

Arr.: Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, 

anmarjen@hum.ku.dk

Frem til den skjulte kirke – 
om kirken i dogmatikken, 
dogmatikken i teologien og 
teologien på universitetet 
TILTRÆDELSESFORELÆSNING – af professor,  

dr.theol. Kirsten Busch Nielsen

Tid: 3/10 kl. 14.15

Sted: Aud. 7, 1. sal, Købmagergade 44-46

Arr.: Det Teologiske Fakultet, Afdeling for 

Kirkehistorie, agr@fak.teol.ku.dk

 

Rhetorical Citizenship and 
Public Deliberation
INTERNATIONAL CONFERENCE – Presented by 

the researchers’ network Rhetorical Citizen-

ship: Perspectives on Deliberative Democracy, 

based.

Tid: 9-10/10

Sted: The Department of Media, Cognition 

and Communication, Rhetoric Section

Arr.: conference.rhetoricalcitizenship.mef.ku.

dk. Registrate on Rhetoricalcitizenship@hum.

ku.dk

25. september  26. september  1.-3. oktober  3.-9. oktober

DEBUTANT

Af Svend Thaning

Det er langt fra hverdags-
kost at it-specialister udgi-
ver skønlitterære bøger 
om deres egen private 
verden på godt og ondt. 
Men ��-årige Georg 
Strøm, lektor på Datalo-
gisk Institut, er netop de-
buteret med novellesam-
lingen Den chipløse mand 
og andre noveller om sex, 
magt og informationstek-
nologi 

Big Brother og overvågnings-
samfundet lurer ikke lige om 
hjørnet, selv om it-verdenen i 
løbet af de næste ti år vil spre-
de mange flere oplysninger 
om os på nettet end tilfældet 
er i dag. Problemet eller forde-
len - om man vil - er nemlig at 
der vil være så mange infor-
mationer af såvel offentlig som 
privat karakter i omløb at det 
vil være svært at samle alt un-
der en hat rent computermæs-
sigt. Til gengæld kommer vi i 
den situation at flere af vores 
personlige oplysninger bliver 
offentligt tilgængelige, og at 
man ikke længere vil vide 
hvem der har adgang til de 
forskellige data. 

Krig og kærlighed
Det er nogle af konsekvenser-
ne i vores it-verden inden for 
de næste ti år som Georg 
Strøm beskriver i sin skønlitte-
rære debut Den chipløse mand 
og andre noveller om sex, magt 

og informationsteknologi. Ti 
noveller som hver på sin måde 
understøtter den norsk-danske 
forfatter Aksel Sandemoses 
begrundelse for at skrive: At 
alt her i livet dybest set hand-
ler om krig og kærlighed.

»Sex, magt og popularitet er 
grundlæggende psykologiske 
elementer som også er en del 
af it-verdenen. Både for dem 
som udvikler den, og dem som 
benytter sig af den. Der findes 
masser af fagbøger om it-om-
rådet og informationsteknolo-
gien, men ikke bøger om de 
mennesker som udvikler den. 
Jeg tror ikke at man kan ud-
vikle informationsteknologi og 
oplevelser på nettet som hitter 
hvis man er verdensfjern og alt 
for nørdet.« 

»It-folk er almindelige men-
nesker med sure pligter og 
kærlighed, erotik eller mangel 
på samme ligesom alle mulige 
andre. Disse menneskelige 
egenskaber og drifter er med 
til at bestemme hvordan tek-
nologien bliver udviklet og om 
’almindelige mennesker’ kan 
forstå den og have glæde af 
den. Det underlige er at der 
skrives meget lidt om disse 
forhold i den almindelige pres-
se selv om it-verdenen og dens 
produkter er afgørende for 
den enkelte og for hele sam-
fundet.« 

»Jeg håber at mine noveller 
vil skabe større forståelse for 
it-udviklernes arbejde og sam-
tidig øge interessen for det 
teknologiske univers der ligger 
bag skærmbillederne på com-
puteren,« fortæller Georg 
Strøm.      

Cybercocktails en bloc
Men det er ikke kun interesse 
og forståelse for it-verdenen 
som er Georg Strøms budskab 
i de ti noveller der er skrevet i 
en ’letflydende stil’ hvor hver-
dagsprosa flettes sammen i en 
cocktail af mystik, eftertænk-
somhed, erotik, drømme, fø-
lelser, børnepasning og andre 
dagligdagspligter. Det er også 
en samling noveller som får 
læseren til at stoppe op og 
tænke over hvor vi er på vej 
hen i takt med at flere desig-
ner deres egen virkelighed og 
hverdag foran computeren. 

Ifølge Georg Strøm er der 
ingen tvivl om at computerver-
denen gennem de seneste 30 
år har udviklet sig til en ube-
tinget succeshistorie – uden 
frygt for at ’Øjet i det høje’ skal 
tage over. Men der er en ræk-
ke moralske spørgsmål som 
presser sig på i løbet af de næ-
ste ti år. Det er den tidshori-
sont som Georg Strøm har sat 
under lup i sine noveller.

»Moores lov siger at hastig-
heden på vores computere for-
dobles hvert andet år. Men det 
betyder ikke at vi vil skrive 
dobbelt så hurtigt i fremtiden 
eller producere dobbelt så me-
get på skærmen og tastaturet. 
Til gengæld vil computerkapa-
citeten og den øgede hastig-
hed betyde at den virtuelle 
verden kommer tættere på vir-
keligheden. Dermed kan vi 
hver især forme vores helt 
egen verden på skærmen. 
Tænk bare på fotografiets ud-
vikling gennem de sidste 20 
år. Dengang kunne vi ikke 
forestille os et digitalkamera 

som man bare kunne skyde løs 
med og udvælge det bedste 
skud eller den bedste vinkel til 
slut og smide resten væk. Det 
samme er tilfældet med udvik-
lingen af den virtuelle verden. 
På skærmen vil vi blive bedre i 
stand til at skabe et univers ef-
ter vores eget hoved. Også når 
det gælder sex. 

Man kan forestille sig en si-
tuation hvor mænd om afte-
nen - hjemme foran compute-
ren - har virtuel sex med hen-
de den lækre fra arbejdsplad-
sen, så hun næste morgen op-
lever nogle underlige reaktio-
ner på kontoret - uden at vide 
hvorfor. Eller hvad med upo-
pulære politikere som man ik-
ke kan ramme i virkeligheden. 
Dem kan man indlægge livag-
tige kopier af i pc-spil og skyde 
dem ned eller på anden måde 
ydmyge dem og få hævn over 

dem. Det er situationer som vil 
dukke op og skabe etiske di-
lemmaer og dermed rejse de-
bat,« mener Georg Strøm.

Perversionssamfundet
Allerede nu ligner it-virkelig-
heden på en række punkter de 
problemstillinger som Georg 
Strøm beskriver i sine novel-
ler. For eksempel i novellen 
Perversionssamfundet hvor 
nogle forskere søger penge til 
at lave porno. Da bogen var i 
trykken, kom de første viden-
skabelige artikler om erotiske 
muligheder på internettet. Det 
samme er tilfældet med Alle 
Drømmer om det som er ved at 
blive overhalet af virkelighe-
den når det gælder diskussio-
ner om seksuelt misbrug i det 
virtuelle univers Second Life. 

Og så har der som bekendt 
været den glamourøse historie 

i ugebladene om it-milliardæ-
ren Erik Damgaards eventyr 
med blondinen Anni. Det førte 
til et tv-program om at ’Erik og 
Anni goes to Hollywood’. Et så-
dant forhold tog Georg Strøm 
op i sin novelle Leve revolutio-
nen inden Erik Damgaard tog 
en ’ny tur i ballongyngerne’ 
som ugepressen skrev om gen-
foreningen mellem it-manden 
og den barmfagre blondine.

Georg Strøm har i forbindel-
se med bogen udviklet under-
visningsmateriale til bl.a. gym-
nasieskolen. Det kan hentes 
ved at klikke sig ind på Strøms 
hjemmeside www.georg.dk. 
Bogen er udkommet på forla-
get Attika, koster 160 kr. og 
kan købes hos boghandlerne. 

Svend Thaning er journalist på 
Det Naturvidenskabelige Fakul-
tet.

Bogomtale

Forvaltningen af fremtidens 
natur og biodiversitet i  
Danmark, set i lyset af  
klimaforandringer
FOREDRAG – af professor Carsten Rahbek, 

Center for Makroøkologi, Afdeling for Økolo-

gi og Evolution

Tid: 25/9 kl. 19.30

Sted: Biologisk Institut, Auditorium B 

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening, www.aki.

ku.dk/dnf/

Død og opstand – det evige 
liv
FOREDRAG – Peter K. Westergaard,  

cand.theol., ph.d. og lektor ved ToRS, KU

Tid: 25/9 kl. 20.00

Sted: Vartov, Farvergade 27, opgang H, 3. sal

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkred-

sen.dk. Entre 25 kr.

HEY YOU – 

Begrebet 

science fiction 

får en helt ny 

betydning i 

KU-datalo-

gens noveller 

om real life 

med og uden 

chip.

It-specialist skriver
strømførende skønlitteratur
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Navne

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

24. September: Questions of Locality - Theorizing Transnational Migration in a 
Neo-liberalizing World. 
Professor Nina Glick Schiller, Research Institute for Cosmopolitan Cultures, 
University of Manchester.

3. Oktober: Dansk indvandringspolitik og EU’s indre marked: en uforenelig 
modsætning?
Paneldebat m. forfatter og debattør Hans Kornø Rasmussen; Eyvind Vesselbo, 
medlem af Folketinget for Venstre; Johanne Schmidt-Nielsen, Medlem af Folke-
tinget for Enhedslisten; Lektor Marlene Wind, Institut for Statskundskab, KU. 
Moderator: Professor Ulf Hedetoft, Leder af Saxo Instituttet, KU.

30. Oktober: Migration and Integration Policies in Germany 
- The Case of Turkish Families and Youths.
Dr. Phil. Rene Bendit, Senior Researcher at the Deutsches Jugend Institute.  

6. november: Marriage Migration: Gender, Mobility and Identity. 
Joan L. Phillips, Research Fellow, Policy Studies Institute, London; Sine Plam-
bech, Anthropologist and UN Trafficking Consultant; Steen Baagøe Nielsen, 
Associate Professor University of Roskilde; Georg Strøm, Associate Professor 
University of Copenhagen and Board Member of Marriages without Borders. 

11. november: Immigrants, Nations and Citizenship. 
Professor David Miller, University of Oxford.  

16. december: "Hjem" i en transnational tilværelse (in Danish).
Post doc. Mark Vacher, KU; Lektor Kristine Juul, RUC.

Everybody is welcome. More information at www.migration.ku.dk

Migration Seminar Series
Autumn 08

Priser

UNDERVISNINGSPRIS – Peter Anton Stæhr, 38-årig forsk-

ningsadjunkt fra Biologisk Institut har fået prisen som årets 

underviser på Det Naturvidenskabelige Fakultet. Prisen er 

på 25.000 kr. Begrundelsen for at give prisen til Peter Anton 

Stæhr er bl.a. at hans undervisning i det obligatoriske og 

svære fag statistik er så god at flere biologistuderende end 

tidligere består det. Peter Anton Stæhr er til daglig forsker 

på Ferskvandsbiologisk Laboratorium i Hillerød som hører 

under Københavns Universitet.

FORMIDLINGSPRIS – Ulrik Søchting, 61-årig lektor fra Bio-

logisk Institut har fået prisen som årets formidler på Det 

Naturvidenskabelige Fakultet. Prisen er på 25.000 kr. Ulrik 

Søchting får prisen for sit utrættelige arbejde gennem 40 år 

med at formidle sit fag for såvel studerende som den brede 

offentlighed. Senest var han manden bag Kulturnatten i 

Botanisk Have som tiltrak flere end 15.000 besøgende – kun 

overgået af besøgstallet i Folketinget den aften. Ulrik 

Søchting er tillige en af Danmarks fremmeste svampeeks-

perter.

Portræt

Ny biolog i front 

NY INSTITUTLEDER - En københavner vender tilbage. Sådan 

beskriver 61-årige Karsten Kristensen selv sin nyansættelse 

som institutleder på Biologisk Institut. Når han sætter sig i 

stolen, er det på det universitet hvor han i 1972 blev ud-

dannet cand.scient. i biologi og i den by hvor han er født. 

Og Karsten Kristensen glæder sig til at komme tilbage på 

trods af 34 gode år på Syddansk Universitet hvor han har 

været professor i molekylærbiologi. 

På spørgsmålet om hvad han glæder sig mest til ved at be-

gynde på KU sukker han, men griner efterfølgende mun-

tert og siger at det er et af de der frygtelige spørgsmål. Al-

ligevel falder svaret prompte, for der er meget Karsten Kri-

stensen ser frem til. 

Et bredt forskerforum på internationalt niveau er den væ-

sentligste årsag til at Karsten Kristensen svarede ja da de 

ringede fra KU og tilbød ham jobbet. Der er dygtige forske-

re på KU, og Karsten Kristensen glæder sig til at møde dem 

og få nye idéer ved at høre om deres projekter. Selv håber 

han at kunne inspirere med den indsigt han får af at være 

gæsteprofessor i Beijing og Kunming i Kina. Det tempo og 

de investeringer der bliver gjort inden for kinesisk forsk-

ning har gjort indtryk på ham. 

Universitetsavisen fangede Karsten Kristensen på telefon-

linjen fra Mallorca hvor han for tiden arbejder i et interna-

tionalt forskningsteam. Humøret var højt, men Karsten Kri-

stensen arbejder også inden for det felt der gennem en 

lang karriere har interesseret ham allermest. Hvad sker der 

når vi blander forskellige madvarer, og hvordan har det vi 

spiser indflydelse på fedme? Tidligere kostråd har været 

baseret på begrænset viden, hævder han, og pionerånden 

brænder klart igennem på linjen fra middelhavsøen.

Karsten Kristensen afløser Lene Lange på posten, og kolle-

gerne på Biologisk Institut får glæde af deres nye leder fra 

den 1. oktober.
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KUmmentar

En verden i panser og plade?
 

» Hvis nogen glemmer at slukke lyset, så gå hen og sluk det.  

Hvis nogen smider affald på gaden, så saml det op. Det er en 

aktivistisk tilgang, der satser på at myndiggøre mennesker.«

Professor Mohan Munasinghe

NOGLE GANGE Er DET NæSTEN ikke til at holde 
ud. I perioder er det som om der ikke går en dag uden 
at der er en ny – dårlig – nyhed om klimaforandringer, 
stigende have og de kommende årtiers gigantiske ar-
bejde med at smede en ressourcegrådig verdensøkono-
mi om til en bæredygtig udgave af sig selv. I denne uge 
kunne vi for eksempel læse at vi har brug for tre jord-
kloder i 2050 hvis vi fortsætter med at forbruge ver-
dens ressourcer i nutidens tempo. For bare to år siden 
mente man at vi i 2050 ’kunne klare os’ med to jord-
kloder. Denne måde at anskueliggøre problemet på vi-
ser dets næsten grotesk store omfang. 

Når ugen starter på den måde, kan det være svært at 
være optimist. Men heldigvis fik vi en dosis af nyt mod 
fra professor Mohan Munasinghe, tidligere næstfor-
mand for FN’s klimapanel og sammen med resten af 
panelet modtager af Nobels fredspris. Han holdt i tirs-
dags den syvende af universitetets Climate Lectures. 

Munasinghes felt er bæredygtig udvikling. Hvordan 
kombinerer vi behovet for vækst med behovet for at 
reducere udslippene af drivhusgasser? Og hvordan 
undgår vi en verden hvor de rige lande murer sig inde 
bag panser og plade i et ’Fort Verden’ mens den fatti-
gere del af verden overlades til at klare sig selv – og 
endda skal sluge størstedelen af de negative effekter 
som klimaforandringerne vil bringe med sig? 

I uGEN OP TIL MuNASINGHES BESØG fik vi ’læst 
op’ på ham – der er mange interessante pointer at hen-

te. Fx sagde han i en tale på vores IAru-søsteruniversi-
tet i Cambridge at klimaforandringerne gemmer på en 
historisk uretfærdighed. Netop fordi klimaforandrin-
gerne kan forstærke eksisterende problemer som fat-
tigdom, miljøforurening, social polarisering og terro-
risme, skal vi anvende videnskaben for at undgå en si-
tuation hvor de fattige som har mindst at gøre med 
problemet, kommer til at betale den højeste pris. 
 Samtidig advarer Munasinghe mod at opfatte klima-
et som et enkeltstående problem. »Koncentrerer vi he-
le vores opmærksomhed om klimaet, er der risiko for 
at vi overvældes af andre problemer: Finansielle pro-
blemer, fødevareproblemet, ressourceknaphed, ener-
giforsyningssikkerhed m.m. Hvis politik for de enkelte 
områder konkurrerer med hinanden, bliver intet suc-
cesrigt,« sagde han ifølge Information. 

Når Ku OG VOrE IAru PArTNErE organiserer 
klimaforskerkongressen til marts 2009, forsøger vi at 
komme Munasinghes anbefalinger i hu. Fx er hele filo-
sofien bag kongressen et forsøg på at skabe grundlag 
for dét man kunne kalde forskningsbaseret politik. Alt-
så at lade videnskaben og forskningen tale så politike-
re bagefter ikke træffer beslutninger på et uoplyst 
grundlag. Derfor er det også særligt vigtigt at forskere 
fra en snes udviklingslande foreløbig har valgt at bi-
drage til kongressen med deres nyeste forskning. 
 Desuden vil kongressen også have en betydelig fag-
lig spændvidde - fra vedvarende energi og energiforsy-

ningssikkerhed til migration og sikkerhedspolitik. I 
skrivende stund har Ku’s Klimasekretariat modtaget 
mere end 600 abstracts - og opbakningen til kongres-
sen gør os optimistiske. Det er stadig muligt at melde 
sig til kongressen helt frem til den 1. november. Det 
gælder naturligvis også Ku’s forskere. 

uDGANGSPuNKTET Er IPCC’S ArBEJDE, men 
kongressen er drevet af en forståelse af at IPCCs sidste 
rapport til den tid bygger på næsten fire år gammel 
forskning. Med det momentum og den energi der er i 
forskningen i klimaforandringer og i vores muligheder 
for at bremse og tilpasse os til dem, er der behov for en 
opdatering. Og det er præcis denne opdatering som 
IAru-partnerne og resten af kongresdeltagerne gerne 
vil levere. 

Men det betyder ikke at vi blot skal læne os tilbage 
og overlade ansvaret for at håndtere klimaudfordrin-
gerne til forskere eller politikere på en konference – 
hvor vigtige disse fora end er! I Information kom Mu-
nasinghe nemlig også med et andet råd: »Hvis nogen 
glemmer at slukke lyset, så gå hen og sluk det. Hvis 
nogen smider affald på gaden, så saml det op. Det er 
en aktivistisk tilgang, der satser på at myndiggøre 
mennesker. Samme tænkning kan praktiseres på over-
ordnede niveauer. Vent ikke på en global klima-aftale, 
men sæt gang i flest muligt konkrete initiativer.« 

Af rektor Ralf Hemmingsen & 

prorektor Lykke Friis


