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Dus med Darwin
Med åbningen af den nye udstilling, ’Evolution’, 

vil Zoologisk Museum lære danskerne om Charles 

Darwins berømte teori som i år har 150-års jubilæ-

um.

Læs side 2-3

KU ramt af klimakuller 
Forårets store klimakongres på KU giver et billede 

af et universitet i fælles kamp mod den globale 

opvarmning. Men ikke alle kan identificere sig 

med klimakampen – og ledelsen risikerer at sætte 

det gode klima i forhold til mange medarbejdere 

over styr ved at fokusere så kraftigt på et bestemt 

tema.

Læs side 9, 10 og 11

Dekan bliver på posten
Nils O. Andersen vil kun overveje sin stilling hvis 

der kan påvises alvorlige fodfejl i forbindelse med 

budgetlægningen og afskedigelsesrunden på Det 

Naturvidenskabelige Fakultet.

Læs side 7-8

I disse dage markerer studerende over hele landet de-

res utilfredshed med Skattekommissionens forslag 

om at korte SU’en ned til fire år. 

Forslaget har mødt bred modstand, og det er tvivl-

somt om det bliver en del af regeringens skattere-

form. Alligevel ruster de studerende sig til kamp – 

også på Københavns Universitet hvor Studenterrådet 

opfordrer alle til at møde op til demonstrationerne 

torsdag den 26. februar hvis regeringen alligevel 

fremsætter forslag om SU-forringelser.

Læs side 4-5

Fingrene væk fra SU’en
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EVOLUTION I

Af Magnus Brandt Tingstrøm

For 200 år siden blev Charles 
Darwin født. 50 år senere ud-
gav han sit revolutionerende 
værk ’Om Arternes Oprindelse’ 
om evolutionsteorien. For at 
fejre dette dobbeltjubilæum 
åbnede Zoologisk Museum 
onsdag den 4. februar den nye 

Evolutionsteorien 
fylder rundt
Den ægte Kronprins Frederik og en knap så 

ægte Charles Darwin var med til åbningen af ny 

evolutionsudstilling på Zoologisk Museum

udstilling ’Evolution’, der er 
blevet til i samarbejde med 
Aarhus Universitet. 

Hovedpersonen selv var af 
naturlige årsager ikke person-
ligt til stede ved åbningen, 
men museet havde sørget for 
en dobbeltgænger. Han fik sel-
skab af blandt andre Kronprins 
Frederik samt videnskabsmini-
ster Helge Sander og undervis-
ningsminister Bertel Haarder.
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KU til kamp for 
global sundhed
NYT INITIATIV – Copenhagen School of Glo-

bal Health (CSGH) er navnet på Københavns 

Universitets nye tiltag i kampen for global 

sundhed. CSGH vil være med til at bekæmpe 

den globale ulighed på sundhedsområdet, som 

ifølge initiativets leder, Flemming Konradsen 

er en barriere for udviklingen. CSGH skal være 

paraplyorganisation for flere fakulteter, blandt 

andet det Biovidenskabelige, Farmaceutiske og 

Samfundsvidenskabelige Fakultet. Baggrunden 

er blandt andet store ændringer i de globale 

sygdomsmønstre, og samarbejdet mellem fa-

kulteterne skal fremme forskning i de forskelli-

ge områder som relaterer sig til global sund-

hed.

Life frikender kontroversiel 
fedmeprofessor
INTErESSEKONFLIKT – Leder af Institut for Human Ernæring Arne 

Astrup, også kendt som Doktor Slank, er igen kommet i mediernes 

søgelys. Denne gang for at have aktier i biotekselskabet Neurosearch 

hvis produkter han i rollen som universitetsansat forsker roser i høje 

vendinger i ugebladet Ude og Hjemme, fremgår det af en stort op-

sat artikel i Politiken Søndag. Formanden for Folketingets sundheds-

udvalg, Preben rudiengaard (V), har efterfølgende kritiseret Arne 

Astrups dobbeltrolle, og netværket Læger Uden Sponsor er også ude 

med riven. Talskvinde Inga Marie Lunde siger, at dømmekraften bli-

ver påvirket hos læger, hvis de er økonomisk knyttet til en lægemid-

delvirksomhed. Kommunikationsafdelingen på Det Biovidenskabeli-

ge Fakultet (Life) havde allerede samme dag som afsløringen en lang 

pressemeddelelse klar hvor dekan Per Holten-Andersen og Ude og 

Hjemmes redaktør Knud Sunesen begge afviser problemet. Dekanen 

henviser til at Arne Astrup har overholdt alle retningslinjer for for-

skere der ejer aktier. Trods opbakningen har Arne Astrup i kølvandet 

på omtalen solgt sine aktier i Neurosearch. For et par år siden var 

fedmeprofessoren også i modvind, da han erklærede at sukker ikke 

feder, mens han samtidig var på lønningslisten hos sukkerproducen-

ten Danisco.

Da åbningstalerne var over-
stået, kunne gæsterne frit gå 
rundt og kigge på udstillingen 
og samtidig slukke tørsten i øl 
fra det ateistiske bryggeri 
Djævlebryg som havde premie-
re på den nye Darwin-inspire-
rede øl, OriginAle – Darwinian 
IPA. Som så mange andre dar-
winister ønskede bryggeriet 
også at benytte lejligheden til 
at slå et slag mod den religiøse 
skabelsesteori Intelligent De-
sign. Bryggeriets slogan er på 
de nye OriginAle således æn-
dret til ’Intelligent designede 
øl’.

»Det eneste sted der findes 
intelligent design, er i menne-
skets verden, og OriginAle er 
ingen undtagelse,« forklarer 
bryggeriet i en pressemedde-
lelse.

Udstillingen ’Evolution’ er 
placeret i Oceanhallen hvor 
kun de to store hvalskeletter 
på væggen vidner om hallens 
tidligere indhold. Udstillingen 
vil fremover være en perma-
nent del af Zoologisk Museum.

mbt@adm.ku.dk

NOTER

ROyAL RUNDVISNING – Hanne Strager er cand.scient. i biologi og formidlings-

chef på Statens Naturhistoriske Museum. Efter åbningen af Evolution viste hun særligt 

udvalgte gæster rundt på udstillingen

LIVETS TRæ – Udstillingens version af livets træ har livets opståen 

i centrum og ikke mennesket. Meningen er at menneskets rolle i 

evolutionens store sammenhæng bliver nedtonet.
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Charles Darwin (12/2 1809 – 19/4 1882) var en engelsk naturhistoriker som på 

grund af sin evolutionsteori kaldes en af de mest betydningsfulde videnskabs-

mænd i verdenshistorien. Hans mest berømte værker er Om Arternes Oprindel-

se fra 1859 og Menneskets Afstamning og Parringsvalget fra 1871.

Intelligent design: Ideen om at livets udvikling er resultatet af en intelligent 

kraft eller ’designer’. Står i modsætning til evolutionsteorien som tilskriver li-

vets udvikling tilfældige mutationer og naturlig selektion.

Læs mere på:

www.evolution.dk

www.darwin.au.dk

http://darwin-online.org.uk/

Zoologisk Museum har åbent 10-17 tirsdag til søndag. Gratis adgang for stude-

rende ved Københavns Universitet.

FAKTA

KUGLERUND – Diabetes som 

følge af overvægt er en stor 

trussel mod folkesundheden i 

mange lande.
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EVOLUTION II

Af Magnus Brandt Tingstrøm

Børnehavebørnene stimler 
sammen omkring to siddende 
menneskeskeletter. Blitzen 
glimter igen og igen mens flere 
står i kø for at komme til. De to 
skeletter, en voksen og et barn, 
er en del af den nye permanen-
te udstilling ’Evolution’ i Oce-
anhallen på Zoologisk Muse-
um, og det er på udstillingens 
første dag allerede blevet po-
pulært at lade sig fotografere 
ved siden af skeletterne.

Biolog og formidlingschef på 
Statens Naturhistoriske Muse-
um, Hanne Strager, udtrykker 
sin glæde over udsigten til at 
de mange børn længe vil huske 
deres første besøg på Zoolo-
gisk Museum.

»Prøv bare at forestille dig 
hvor mange billeder af de to 
skeletter der kommer til at 
hænge i forskellige børneha-
ver!«

Udstillingen er blevet til i 
fællesskab med Aarhus Univer-
sitet og har været planlagt i 
over et år. Siden marts 2008 
har den store Oceanhal været 

lukket for besøgende mens 
museumsfolkene har arbejdet 
bag kulisserne. 

På spørgsmålet om hvorfor 
der er brug for en udstilling 
om evolution netop nu, kigger 
Hanne Strager op og udbryder 
bestemt: 

»Det tankevækkende er da 
at der skulle gå 150 år fra ud-
givelsen af Darwins bog ’Om 
Arternes Oprindelse’ før man 
overhovedet fik en udstilling 
om evolution! Det er jo noget 
af det mest fundamentale i bio-
logien, så selvfølgelig skal 
Danmark have et museum med 
en udstilling om evolution.«

Kreationisme og Intelli-
gent Design
Zoologisk Museum havde et 
stykke tid inden udstillingen 
lavet stikprøver i forhallen og 
spurgt de besøgende hvad de 
vidste om evolutionen. 

»Det viste sig at mange ikke 
vidste særlig meget,« husker 
Hanne Strager. »Folk nævnte 
ofte at ’det er noget med at 
mennesker nedstammer fra 
aberne.’ Og det er jo ikke rig-
tigt selv om vi godt nok har 
den samme stamfader. Samti-

dig er evolutionen jo meget 
mere end det, og det bør folk 
da vide noget om.«

Hanne Strager mener ikke at 
evolutionsteorien er under 
pres i Danmark, men globalt er 
det en anden sag. Religiøst ba-
serede skabelsesteorier som 
kreationisme og Intelligent De-
sign lever fortsat i bedste vel-
gående, og selv om beviserne 
for evolutionsteorien bliver fle-
re og flere, viser undersøgelser 
at mindre end halvdelen af be-
folkningen i USA tror på evolu-
tionens verdensbillede. Det 
samme gælder i lande som 
Grækenland og Tyrkiet, mens 
undervisningsministre i Serbi-
en og Italien i de senere år har 
forsøgt at fjerne evolutionsteo-
rien fra undervisningen i sko-
len. 

Dette er en problemstilling 
som Hanne Strager omtaler i 
sin nye bog Som at tilstå et 
mord som netop er udkommet. 
Bogen handler om Charles 
Darwin og evolutionsteorien.

»Da jeg startede researchen 
til min bog, så jeg ikke Intelli-
gent Design som et problem, 
men det gør jeg nu. Når skole-
elever for eksempel søger på 

’evolution’ på Google, handler 
nærmest halvdelen af websi-
derne jo om Intelligent Design 
eller kreationisme. Selv om 
eleverne muligvis kender til 
evolution, bliver de jo stadig 
eksponeret for de forkerte teo-
rier, og det kan være et pro-
blem når flere af siderne ser så 
professionelle ud som de gør,« 
påpeger Hanne Strager og un-
derstreger at evolutionen er et 
faktum som man ikke kan så 
tvivl om. 

Resistente lus
Et eksempel fra dagligdagen 
som især mange børnefamilier 
nok kender til, er lus.

»De fleste ved at lus kan væ-
re svære at slippe af med. Når 
man bruger et lusemiddel, har 
nogle af lusene af og til en ge-
netisk mutation som gør dem 
resistente over for lusemidlet. 
Mutationen er tilfældig og er 
derfor ikke sket for at beskytte 
lusene, men den beskytter dem 
altså alligevel. De lus der så 
overlever, giver det muterede 
gen videre til deres afkom, og 
snart vil hele lusepopulationen 
i huset være resistente over for 
det givne lusemiddel. Det er 
det samme der gør sig gælden-
de når bakterier udvikler resi-
stens over for antibiotika. Det 
er evolution!«

Ny løbeklub for ansatte på KU
MOTIONSLøB – Det sociale liv blandt de ansatte på Københavns Universitet skal styrkes gennem løb. 

Det er tanken bag den nye løbeklub for medarbejdere på universitetet. Derfor vil der i løbet af foråret 

være mulighed for at løbe sammen med kolleger fra forskellige fakulteter. Da alle skal kunne følge med, 

oprettes der tre hold. Debutantholdet, realistholdet og entusiastholdet. Der vil være fællesløb for alle ni-

veauer i Fælledparken hver torsdag resten af februar. Læs mere på http://motion.ku.dk/loebeklub.

Selv om udstillingen skal 
mane myterne om kreationis-
me og Intelligent Design til jor-
den, er det ifølge Hanne Stra-
ger ikke religion i sig selv der 
er problemet. Så længe man 
forstår at skille tingene ad.

»Der er afgørende forskelle 
mellem religion og videnskab. 
I videnskab afholder man sig 
fra at bruge en gud som forkla-
ring, men nøjes med at forhol-
de sig til det man ved om uni-
verset og naturen. Hele vores 
civilisation bygger på viden-
skab, og derfor er det bekym-
rende og betænkeligt hvis stør-
re dele af samfundet begynder 
at fornægte den viden som vi-
denskaben frembringer. Det 
betyder ikke at der ikke er 
plads til tro – den skal bare ik-
ke blandes med videnskab el-
ler bruges som forklaring på 
naturvidenskabelige fænome-
ner.«

mbt@adm.ku.dk

NOTER

Bliv Grøn Ambassadør 
på KU
MILjøKAMPAGNE – Den 23. februar går kam-

pagnen ’Grøn Gerning’ i luften. Kampagnen skal 

motivere medarbejdere og studerende til at tæn-

ke over det daglige energiforbrug – og til at skære 

ned på det. For eksempel ved at slukke lys, compu-

terskærm, kaffemaskine og alle de andre energi-

slugere som vi omgiver os med på arbejdspladsen. 

For at forankre kampagnen lokalt er der brug for 

et netværk af Grønne Ambassadører til at infor-

mere kollegerne om kampagnens budskaber. Som 

afdelingens tovholder står den Grønne Ambassa-

dør også for at afrapportere afdelingens indsats til 

kampagnesekretariatet – så afdelingen dermed 

kan deltage i konkurrencen om en gastronomisk 

forkælelsesdag hos Meyers Madhus eller nogle af 

de andre lækre præmier. Eksperter vurderer at KU 

kan spare fire-fem procent på energibudgettet 

svarende til syv-otte millioner kroner om året hvis 

vi alle får bedre energi-vaner. Penge som i stedet 

kan bruges til forskning og uddannelse. Har du 

lyst til at blive Grøn Ambassadør, så tilmeld dig på 

www.groengerning.ku.dk/tilmelding. På hjemme-

siden kan du læse mere om hvad det indebærer at 

være Grøn Ambassadør, og du kan også se, om din 

enhed stadig mangler en Grøn Ambassadør.

Nyt klimacenter 
sætter fokus på vand
KLIMAÆNDrINGEr – Når verdens vandstande 

stiger, gletsjere smelter eller ørkener vokser 

som følge af klimaforandringer får det alvorli-

ge konsekvenser for de mennesker der bor i de 

berørte områder. Et nyt klimacenter på Køben-

havns Universitet (KU) vil under navnet Water-

worlds tage fat på de problemer, som ændrin-

ger i klimaet kan give mennesker, der lever i 

for eksempel ørkenområder, arktiske egne el-

ler oversvømmede kystområder. På lang sigt er 

målet for Waterworlds at bidrage til en ny teo-

ri om det, forskerne kalder social modstands-

dygtighed. Tilpasning til klimaforandringer vil 

også være et tema på den store internationale 

kongres om klimaændringer som KU er vært 

for den 10. til 12. marts i år.

Dus med Darwin
Med åbningen af den nye udstilling ’Evolution’ vil Zoologisk 

Museum lære danskerne om Charles Darwins berømte teori 

som i år har 150-års jubilæum
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POPULæRE MENNESKER – 

På en enkelt time havde mindst 

50 museumsgæster fået taget et 

billede sammen med de to be-

nede personer til venstre.
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BaggrundNyheder

håbentlig kan vi denne gang 
skræmme regeringen inden 
det udmønter sig i et konkret 
forslag. Det høje fremmøde i 
dag og den store opbakning på 
Facebook viser at der er poten-
tiale til at lave noget. Vi skal 
hurtigt frem og vise politikerne 
at der er modstand,« lød det 
blandt andet fra salen.
 En uge efter Skattekommis-
sionens udspil har over 
120.000 mennesker meldt sig 
ind i forskellige grupper mod 
SU-forslaget på Facebook.

Fordele i fremtiden
Skattekommissionen argu-
ment for at reducere SU’en er 
at kandidater fra lange videre-
gående uddannelser senere i 
livet vil få gevinst af reformens 
øvrige dele.

»Det en studerende på en 
længerevarende uddannelse 
får ud af vores forslag, er i gen-
nemsnit over 300.000 kroner 
efter skat set over resten af li-
vet. Så det er altså en rigtig 
stor gevinst. Studerende på 
langvarige uddannelser er om 
ikke den, så én af de grupper 
der tjener allermest på refor-
men. Derfor mener jeg at de 
godt kan bidrage med en be-
skeden reduktion til fællesska-
bet,« har Kommissionens for-
mand, tidligere skatteminister 
Carsten Koch (S), udtalt til Rit-
zau.

Det argument fremkaldte 
hovedrysten i hele salen til SU-
stormødet på KU. Formand for 
Studenterrådet Mattias Friis 
Jørgensen kaldte argumentet 
absurd. Ifølge ham og tilsyne-
ladende også de øvrige frem-
mødte tænker 19-20-årige ikke 
på deres økonomiske situation 
som 45-årige når de vælger ud-
dannelse. Tværtimod vil skat-
tekommissionens forslag 
skræmme mange fra at starte 
på en lang videregående ud-
dannelse fordi den vil være 
næsten umulig at gennemføre 
uden at gældsætte sig, mener 

SKATTEREFORM

Af Tania Maria Johannesen

Det kræver normalt en fest el-
ler fredagsbar at fylde den sto-
re sal ’Kommunen’ på Det 
Samfundsvidenskabelige Fa-
kultet med studerende. Men 
den 4. februar på en tilsynela-
dende almindelig onsdag var 
så mange mennesker stimlet 
sammen at tilstødende lokaler 
og gangarealer også måtte ta-
ges i brug. Og deres dagsorden 
var ikke fest. Derimod var de 
kommet for at debattere det 
udspil til en omlægning af 
SU’en som Skattekommissio-
nen er kommet med, og som 
måske bliver en del af regerin-
gens udspil til en skattereform.
 Skattekommissionens for-
slag går ud på at hente trekvart 
milliard kroner ud af i alt 35 
milliarder ved at lave et loft på 
fire års SU på de lange videre-
gående uddannelser. Et forslag 
som de fremmødte studerende 
forventeligt ikke var begejstre-
de for.
 »De penge man kan hente 
ved at skære i SU’en, er kun en 
dråbe i forhold til det samlede 
beløb der skal frigives. Derfor 
virker det som om forslaget 
mere bunder i ideologi; nemlig 
at man ønsker at gøre op med 
princippet om lige adgang til 
uddannelse,« lød det indled-
ningsvis fra formanden for 
Studenterrådet på KU, Mattias 
Friis Jørgensen.
 Denne formodning var ad-
skillige fremmødte enige i, og 
der blev flere gange i den livli-
ge debat refereret til 2006 
hvor regeringen som en del af 
velfærdsreformen også fore-
slog en omlægning af SU’en 
der blandt andet indebar at 
skære et års SU-klip væk.
 »Det virker som om regerin-
gen gerne vil hakke noget af 
vores SU, men den gang fik vi 
protesteret så meget at forsla-
get blev trukket tilbage, og for-

FAKTA

Centrale paragraffer i Universitetsloven

§ 2. Stk. 2. Universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik.

§ 17. Stk. 2. Institutlederen varetager instituttets daglige ledelse, herunder planlægning og fordeling af 

arbejdsopgaver. Institutlederen kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver. I den tid, hvor de 

videnskabelige medarbejdere ikke er pålagt sådanne opgaver, forsker de frit inden for universitetets 

forskningsstrategiske rammer. 

Frihed handler om penge  
Peter Harder, professor på Institut for Engelsk, Ger-
mansk og Romansk på KU og medforfatter til en ny 
hvidbog om problemerne med universitetsloven ud-
givet af Videnskabernes Selskab, hilser også Ralf 
Hemmingsens forslag velkomment. 

»Det kan være med til at sætte bom for den ople-
vede hierarkisering af universiteterne, men det vil 
dog ikke i sig selv løse hele problemet fordi den reel-
le forskningsfrihed afhænger af bevillinger. Hvis der 
ikke er penge til at man kan bedrive sin forskning, 
nytter den principielle frihed ikke meget,« siger han. 
 Jens Oddershede, rektor for Syddansk Universi-
tet, har samme opfattelse. 
 »Mange forskere oplever i stigende grad at deres 
forskning dikteres af hvilke midler der er til stede at 
søge. Der er ingen tvivl om at det er en væsentlig år-
sag til den dårlige stemning og manglende arbejds-
glæde på universiteterne,« sagde han.
 Ralf Hemmingsen bakkede op ved at konstatere at 
balancen mellem basismidler og konkurrenceudsat-
te midler er blevet skæv, og den må vippes et stykke 
tilbage i retning mod flere basismidler.   

Forskningsfriheden er individuel
Flere forskere, heriblandt Leif Søndergaard, lektor 
og AC- tillidsrepræsentant, argumenterede også på 
konferencen for at ændre lovteksten så forsknings-
friheden bliver en rettighed for den individuelle for-
sker i stedet for at hidrøre universitetet som institu-
tion. 

Peter Harder mener at man må se paragraffen i 
sammenhæng med instruktionsbeføjelsen.

»Selvom man skrev ’personlig forskningsfrihed’ i 
loven, ville det ikke hjælpe stort hvis der lidt længe-
re henne i teksten står at forskerne skal gøre som in-
stitutlederen kræver,« siger han.
 Jens Oddershede var positiv over for at se på for-
muleringen af forskningsfriheden, men han tror ikke 
på at det vil have den store praktiske betydning. Han 
fik støtte fra flere tilstedeværende institutledere.

Forskningsordfører for Det Radikale Venstre, Ma-
rianne Jelved, erklærede sig derimod dybt uenig i at 
det er ligegyldigt hvad der står i loven.
 »Det er vigtigt at holde fast i at opfattelsen af hvad 
et universitet er, ændrer sig med styreformen og lov-
teksten. Vi står midt i et opgør om hvilke institutio-
ner og hvilket samfund vi får når vi bruger markeds-
mekanismer. Vi er i Det Radikale Venstre drønueni-
ge i at et markedsstyret system er bedst til at regule-
re vidensinstitutioner som universiteterne,« sagde 
hun og høstede dagens største bifald.

Evalueringen af loven organiseres og gennemfø-
res af et uafhængigt, internationalt ekspertpanel be-
stående af fem forskere udpeget af Videnskabsmini-
steren. Arbejdet skal være færdigt inden udgangen 
af 2009.

clba@adm.ku.dk

LOVREVISION

Af Claus Baggersgaard

Forskningsfriheden har trange kår, mener 6.500 for-
skere og studerende der har skrevet under på kravet 
om en revision af den nuværende universitetslov. De 
får nu opbakning fra et flertal af partierne i Folketin-
get og fra flere af landets rektorer, heriblandt Ralf 
Hemmingsen fra Københavns Universitet (KU).
 Støtten kom på en konference arrangeret af Aka-
demikernes Centralorganisation (AC) om forsk-
ningsfriheden i Festsalen på KU den 28. januar. Kri-
tikerne er blandt andet utilfredse med at institutle-
derne i dag kan pålægge medarbejderne at udføre 
opgaver inden de kaster sig over deres egen forsk-
ning; at det ifølge lovteksten er universiteterne der 
har forskningsfrihed og ikke den enkelte forsker 
samt at flere og flere forskningsmidler bliver fordelt 
via puljer med politisk bestemte formål og ikke som 
frie forskningsmidler (basismidler).

Vil undgå myter
Ralf Hemmingsen foreslog på konferencen at omfor-
mulere instruktionsbeføjelsen (paragraf 17) i uni-
versitetsloven.

KU-rektoren understregede dog at det allerede i 
dag er utænkeligt at en institutleder skulle pålægge 
en ansat fuldstændig at forske i et tema vedkom-
mende ikke selv har indflydelse på.

»Men det bør fremgå at en medarbejder ikke gen-
nem de pålagte opgaver kan afskæres fra at forfølge 
et forskningstema som vedkommende selv har valgt 
så vi kan få lukket den næsten mytologiske diskussi-
on om hvordan bestemmelsen teoretisk set kan mis-
bruges,« sagde Ralf Hemmingsen 

Han tilføjede dog at det er en forudsætning »at 
forskeren holder sig inden for sit kundskabsområde, 
de ansættelsesmæssige vilkår for sin stilling, institu-
tionens strategi samt at projektet kan finansieres.« 

    
S klar til revision
Socialdemokraterne indgik i sin tid et smalt forlig 
med regeringen om ændringen af universitetsloven, 
men forskningsordfører Kirsten Brosbøl er nu klar til 
en revision. Hun støtter Ralf Hemmingsens forslag 
om at skrive instruktionsbeføjelsen om, og hun vil 
også gerne se på hvordan man forbedrer medarbej-
dernes indflydelse ved at styrke Akademisk Råds 
rolle.

Også Jesper Langballe, Dansk Folkeparti, erklære-
de på konferencen sin støtte til KU-rektorens forslag. 

»Det er meget godt at forskerne formelt har forsk-
ningsfrihed, men den er altså ikke meget værd hvis 
den enkelte kun har en time ud på natten efter ar-
bejde til sin egen forskning,« sagde han.  

Marianne Jelved, Det Radikale Venstre, og Jonas 
Dahl, Socialistisk Folkeparti, bakkede ligeledes op 
om en revision af loven.

Politisk flertal vil værne 
om forskningsfriheden  
Forslag fra rektor Ralf Hemmingsen om at ændre formuleringen af instruktions-

beføjelsen i universitetsloven fik opbakning på AC-konference i Festsalen 

Kampen 
for SU’en
I disse dage markerer studerende 
over hele landet deres utilfredshed 
med Skattekommissionens forslag 
om at korte SU’en ned til fire år. 
Forslaget har mødt bred mod-
stand, og det er tvivlsomt om det 
bliver en del af regeringens skatte-
reform. Alligevel ruster de stude-
rende sig til kamp
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Hvorfor er du imod skatte-
kommissionens SU-forslag?

Emil Begtrup-Bright, Sociologi, 2. semester
»jeg synes det er helt absurd at man vil skære to år af SU’en, 

så den ikke engang rækker til normeret tid, og at pengene 

man får ud af det, skal bruges til at finansiere lettelser i top-

skatten. Forslaget er måske for ekstremt til at blive vedtaget 

som det er nu, men måske ender man med at skære et år, 

og det vil stadig gøre det sværere for mange. Derfor er det 

utrolig vigtigt at markere at vi mener det er en forkert ud-

vikling.«

Ville det have påvirket dit uddannelsesvalg hvis SU’en kun 

rakte til fire år?

»Personligt havde jeg valgt sociologi under alle omstændig-

heder, fordi det er et spændende fag, og så måtte jeg jo ba-

re arbejde hårdere.«

Katrine Arnkjær, Psykologi, 2. semester
»jeg vil gerne have mere at vide om hvad forslaget egentlig 

går ud på, men jeg synes det er en dårlig ide at begrænse 

SU’en til fire år når man som udgangspunkt skal bruge fem 

år på en kandidatuddannelse. Når Danmark gerne vil slå sig 

op på uddannelse og viden, er det en god idé at hjælpe de 

studerende.«

Ville det have påvirket dit uddannelsesvalg hvis SU’en kun 

rakte til fire år?

»jeg tror jeg ville have overvejet om der var en mellemlang 

uddannelse0 jeg kunne leve med. Eller også ville jeg have 

taget nogle flere sabbatår for at spare penge op til studier-

ne.«

Sarah Louise Madsen, Antropologi, 4. semester
»Vi er nødt til at kæmpe for retten til SU. Det er åbenbart 

ikke en selvfølge længere, så vi er nødt til at vise flaget så 

folk kan se det er en dårlig ide.«

Ville det have påvirket dit uddannelsesvalg hvis SU’en kun 

rakte til fire år?

»jeg ville have overvejet meget grundigt om jeg kunne fi-

nansiere en lang videregående uddannelse. Men det kan jo 

faktisk også have konsekvenser for mig nu. Hvis det bliver 

vedtaget at skære i SU’en, har jeg ikke råd til at tage en 

kandidat, og så bliver jeg nødt til at tage et års pause for at 

tjene penge. Så det vil komme til at forlænge min studietid.

versitetsuddannelse,« lyder det 
i et brev landets elev- og stu-
denterorganisationer til folke-
tingets politikere.
 Det er ikke kun de studeren-
de der har været på banen med 
kritik af forslaget. En lang ræk-
ke regeringspartier har officielt 
meldt ud at de er imod forsla-
get. Herunder SF, Socialdemo-
kraterne og de radikale. Disse 
partier er alle med i det nuvæ-
rende SU-forlig. Det er en uud-
talt regel i den politiske beslut-
ningsproces at alle forligsparti-
er skal være enige før et forlig 
kan ændres. Modstanden fra 
politikerne taler derfor for at 
det slet ikke vil være muligt for 
regeringspartierne at få gen-
nemført en ændring, og at det 
sandsynligvis ikke vil blive 
fremsat som forslag i regerin-
gens udspil til en skattereform 
at skære i SU’en. Men de stu-
derende tør ikke tro på at det 
falder til jorden af sig selv.

»Jeg håber I vil lave rigtig 
mange protester og ikke bare 

skævt idet der gives penge fra 
samfundets fælleskasse til de i 
forvejen bedrestillede, i og 
med de fleste studerende på 
lange videregående uddannel-
ser er børn af forældre der lige-
ledes har lange uddannelser.

Umuligt forlig
At mindre SU skulle føre til 
kortere studietider, er heller 
ikke et argument der bider på 
landets studerende.
 »Det er historisk modbevist. 
I 1970’erne og 1980’erne - før 
SU-reformen - blev studerende 
netop tvunget til at optage sto-
re lån for at finansiere deres liv 
under uddannelsen. Resultatet 
var dengang at tusindvis blev 
fanget i en gældsfælde de ikke 
kunne slippe ud af, og endnu 
flere blev forsinket flere år i 
deres uddannelser på grund af 
erhvervsarbejde de var nødt til 
at påtage sig ved siden af deres 
studier. Dengang var det ikke 
usædvanligt at unge brugte 10-
15 år på at færdiggøre en uni-

de studerende. Og den hold-
ning bakkes op af rektorerne 
på landets universiteter.

»Der er ingen tvivl om at det 
her ville have en negativ effekt 
i forhold til de studerende som 
ikke har deres økonomiske 
bagland på det tørre i form af 
velhavende forældre som kan 
hjælpe til med at betale studie-
lånet tilbage hvis alt skulle gå 
galt. Det drejer sig om unge 
der i forvejen er usikre på om 
de skal vælge en kort eller lang 
videregående uddannelse, ty-
pisk fra hjem hvor forældrene 
ikke har en akademisk bag-
grund,« lyder det fra Jens Od-
dershede, formand for rektor-
kollegiet, i en artikel i Berling-
ske Tidende.

De studerende mener derfor 
også at det vil føre til social 
skævvridning at ændre SU-sy-
stemet. Andre, heriblandt Poli-
tikens chefredaktør Tøger Sei-
denfaden, har argumenteret 
for at systemet allerede i sin 
nuværende form er socialt 

VOXPOP

tænker at det her forslag er så 
sindssygt at det automatisk bli-
ver pillet ned,« lød det fra En-
hedslistens Johanne Schmidt-
Nielsen der var blandt de frem-
mødte til stormødet på KU. 
 Og her handlede diskussio-
nen også i nok så høj grad om 
hvad der skulle gøres, og hvor-
når det skulle gøres, ikke om 
der skulle gøres noget. Indtil 
videre er resultatet blevet at 
der skal demonstreres den 26. 
februar hvis SU-besparelsen 
bliver en del af regeringens 
skattereform. Udspillet forven-
tes at blive offentliggjort i uge 
9.

Tmjo@adm.ku.dk

PROTESTMØDE – Alle 

pladser var besat i ’Kommu-

nen’ til protestmøde mod 

Skattekommissionens SU-

forslag.
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Nyheder Interview

kan føre til et underskud på 45 millioner kroner 
som dekanen var citeret for at sige i medierne. 
Hun havde regnet sig frem til at det lavere optag 
i forhold til sidste år »kun« kan føre til et minus 
på 15 millioner kroner.  
 »Har du ikke et troværdighedsproblem over for 
dine medarbejdere når dine forklaringer viser sig 
ikke at holde?« 

»Jeg vil på det kraftigste afvise at jeg har sagt 
at de faldende STÅ-indtægter er den eneste for-
klaring. Pressen har måske udlagt det sådan, 
men det er ikke mit ansvar. Det er korrekt at 
prognosen for STÅ-produktionen er slem, og at 
naturvidenskab får den klart største lussing. Det 
skyldes dels et fald på 250 studerende i optaget i 
september, dels at vores gamle studerende tager 
færre eksamener end ventet. Tilsammen vil det 
betyde 17,5 millioner kroner færre i STÅ-ind-
tægter,« siger Nils O. Andersen.
 Derudover peger han på en række andre for-
klaringer. 

Husleje- og energiudgifterne stiger, flere mid-
ler er øremærkede til specifikke formål, feltstati-
oner er overflyttet til Nat, fakulteterne skal bi-
drage med 22 millioner kroner til KU’s fællesud-
gifter blandt andet på grund af indførelsen af 
det studieadministrative it-system STADS, sta-
ten har skåret to procent af bevillingerne, man 
har fået færre globaliseringsmidler end forven-
tet, og flere opgaver er overflyttet fra Fællesad-
ministrationen og institutterne til fakultetssekre-
tariatet. Det har derfor været nødvendigt med 
flere medarbejdere til at tage sig af blandt andet 
studienævnsområdet og akkreditering af uddan-
nelser, ligesom kommunikationsafdelingen og 
forskerservice også er blevet opprioriteret.

Umuligt system 
Nils O. Andersen mener at han har truffet de rig-
tige økonomiske beslutninger ud fra de præmis-
ser det var til stede. Problemet er at bevillingssy-
stemet som det er skruet sammen af politikerne, 
gør det meget vanskeligt at planlægge flere år 
frem. Han frikender dermed også sig selv og ad-
ministrationen for at have haft rod i budgetter-
ne. 
 »Finansloven for 2009 var først endeligt på 
plads den 10. november 2008. Det gør det me-
get vanskeligt at lægge et budget når vi kun har 
to måneder til at indrette os på drastiske æn-
dringer i bevillingerne. Jeg beder ikke om flere 
penge, men efterspørger blot mere rimelige ar-
bejdsvilkår,« siger dekanen. 
 Han foreslår partierne at indgå forlig om uni-
versiteternes økonomi for flere år ad gangen 
som man også har gjort i forhold til politiets og 
forsvarets økonomi. 
 En anden usikkerhedsfaktor er størrelsen på 
det såkaldte uddannelsestaxameter. Universite-
terne får et fast beløb, et taxametertilskud, for 
hver studerende der består eksamen. Eksame-
nerne tælles sammen og opgøres i årsstuderende 
(STÅ) som danner det endelige grundlag for 
størrelsen af bevillingen fra staten. Problemet er 
at ministeriet først udmelder uddannelsesbevil-

BUDGETBALLADE

Af Claus Baggersgaard

»Det er en forbandet situation,« siger dekan Nils 
O. Andersen, sætter sig ved mødebordet og 
skænker en kop kaffe. Han er alt for godt klar 
over at alt ikke er som det burde være på Det Na-
turvidenskabelige Fakultet (Nat). Fakultetet skal 
skære 70 stillinger væk på grund af et minus på 
omkring 45 millioner kroner på budgettet for 
2009. Biologi skal sige farvel til det største antal 
medarbejdere hvilket fik 135 ansatte ved insti-
tuttet til i et åbent brev til rektor »at udtrykke 
deres største mistillid og utilfredshed« med le-
delsen på fakultet.
 Nils O. Andersen har sagt ja til at svare på de 
ansattes kritik. Han understreger med det sam-
me at den manglende tillid ikke får ham til at 
overveje at overlade rorpinden til en anden selv-
om han erkender at det ikke altid er »for sarte 
sjæle« at være leder på Københavns Universitet 
(KU).
 »Jeg sover udmærket om natten fordi jeg ved 
at vi har håndteret situationen professionelt, an-
svarligt og med maksimal menneskelig hensyn-
tagen. Kun hvis nogen kan påvise alvorlige fod-
fejl fra min side, vil jeg overveje min stilling,« si-
ger han.

Støvet lægger sig
Nils O. Andersen er klar over at det bliver en 
langstrakt og vanskelig proces at genskabe de 
tilbageværende medarbejderes tillid til fakul-
tetsledelsen. Han holder møde hver fjortende 
dag med institutlederne hvor forholdet til med-
arbejderne er et fast punkt på dagsordenen. Når 
»støvet har lagt sig«, vil han også tage på en be-
søgsrunde til samtlige berørte institutter for selv 
at snakke med medarbejderne og fornemme 
stemningen.
 »Jeg har fået flere tilkendegivelser af at jeg ik-
ke skal tage kritikken personligt. Folk udviser en 
adfærd de normalt ikke ville når de er truet på 
brødet, og det har jeg fuld forståelse for,« siger 
dekanen.
 Han minder om at der er tale om en mindre 
nedskæring set i forhold til Nats samlede omsæt-
ning på lidt over 1,2 milliarder kroner årligt, 
men han mener at det vil være en fejl at under-
vurdere konsekvenserne. Erfaringerne viser 
nemlig at medarbejderne bliver demoraliserede, 
kede af det og skræmte når de skal sige farvel til 
gode kolleger, og det påvirker arbejdsindsatsen. 
Således faldt antallet af videnskabelige publika-
tioner til det halve året efter fakultetet var igen-
nem en voldsom afskedigelsesrunde i 1999.

Flere forklaringer
Utilfredsheden med dekanen kulminerede i et 
stort krisemøde den 16. januar hvor rektor også 
var til stede (se den udførlige omtale i UA 1/09). 
 Professor Berthe M. Willumsen krævede på de 
ansattes vegne blandet andet en forklaring på 
hvordan cirka 230 færre optagne studerende 

Dekan bliver 
på posten 
Nils O. Andersen vil kun overveje sin stilling hvis 
der kan påvises alvorlige fodfejl i forbindelse med 
budgetlægningen og afskedigelsesrunden på 
Det Naturvidenskabelige Fakultet

FAKTA

INVESTERINGSPLAN

Af Claus Baggersgaard

Forskere og studerende på Køben-
havns Universitet (KU) har i årevis 
klaget over elendige laboratorier 
med op til 50 år på bagen, men nu 
kan de se frem til bedre vilkår.

En ny tilstandsvurdering lavet af 
Videnskabsministeriet viser at der 
er behov for samlede investeringer 
på cirka 5,6 milliarder kroner, her-
af 2,5 milliarder kroner på KU ale-
ne, for at bringe laboratorierne op 
på et tidssvarende niveau.

Ifølge Klaus Kofod-Hansen, 
planlægningschef i Universitets- og 
Bygningsstyrelsen (UBST), kan re-
noveringen komme i gang hurtigt, 
men det vil tage op til ti år at kom-
me igennem samtlige cirka 
450.000 kvadratmeter laboratori-
er. Investeringsplanerne er præ-
senteret for Folketingets Viden-
skabsudvalg hvor der var bred vel-
vilje til at afsætte de nødvendige 
midler, så den første del af penge-
ne vil sandsynligvis blive afsat på 
næste års finanslov.

 
Gammelt ønske
KU har længe ønsket at få gjort no-
get ved problemet. Blandt andet 
var Folketingets videnskabsudvalg 
inviteret på rundvisning på Nørre 
Campus den 29. september sidste 
år så medlemmerne ved selvsyn 
kunne se de elendige forhold.

Baggrunden var at en intern un-
dersøgelse på KU har vist at byg-
ningerne på blandt andet H.C. Ør-
sted Instituttet er uegnede til at 
drive moderne forskning i. En stor 
del af laboratorierne er i så dårlig 
stand at en total renovering er på-
krævet, og det vil være billigere at 
bygge nyt.

KU ønsker opført et helt nyt høj-
hus, Panumtårnet, til Biomedicin 
og en ny Niels Bohr Science Park 
til de fysiske, kemiske og matema-
tiske fag.

Udvalgsformanden Marianne 
Jelved fra Radikale Venstre, Jonas 
Dahl, Socialistisk Folkeparti og 
Kirsten Brosbøl, ordfører for So-
cialdemokraterne, erklærede sig 
alle efter rundvisningen villige til 
at arbejde for at få afsat de nød-
vendige midler.

 
Drøftelser på vej
Planlægningschef Klaus Kofod-
Hansen fra UBST vil nu drøfte det 
videre forløb med ledelsen på KU. 
Han er enig med KU i at den mest 
hensigtsmæssige fremgangsmåde 
er at starte med at bygge nyt for at 
skabe plads til at renovere de eksi-
sterende faciliteter. 

KU’s direktør Jørgen Honoré 
mener at laboratorieanalysen er et 
meget positivt initiativ fra styrel-
sens side.   

»Vi glæder os til samarbejdet om 
den videre proces og til at se de 
nye laboratorier stå klar til stude-
rende og forskere. Nye laboratori-
er vil hjælpe på både rekrutterin-
gen af studerende og forskere nati-
onalt og internationalt,« siger han.

Videnskabsminister Helge San-
der er også klar til at investere for 
at sikre forsknings- og uddannel-
seskvaliteten.

»Der er renoveringsprojekter 
som umiddelbart kan sættes i 
gang. Vi kan på kort sigt komme 
langt, også med en mindre investe-
ringsramme, men der er behov for 
relativt hurtigt at lave en sammen-
hængende, mere langsigtet inve-
steringsplan,« skriver han i en 
pressemeddelelse.

clba@adm.ku.dk

Udsigt til over to 
milliarder kroner til 
nye laboratorier 
En ny analyse foretaget af Videnskabsministeriet 

viser at der er behov for massive investeringer på 

Københavns Universitet 

Investeringsbehov på universiteterne

Københavns Universitet: 2,5 milliarder kroner  

Aarhus Universitet: 0,7 mia. kr. 

Syddansk Universitet: 0,6 mia. kr. 

Aalborg Universitet: 0,6 mia. kr. 

roskilde Universitet: 0,2 mia. kr. 

Dertil kommer en igangværende vurdering af laboratorierne på de 

indfusionerede sektorforskningsinstitutioner hvor moderniseringsbe-

hovet skønnes at ville kræve investeringer på cirka én milliard kroner

Kilde: Laboratorieanalysen lavet af Videnskabsministeriet
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Udvikling i antallet af studerende

STÅ korrektion  2006 2007 2008 Gennemsnit 2009

       2006-2008 

    (Konstateret 05-06) (Konstateret 06-07) (Konstateret 07-08)  (prognose 08-09)

         

 Institut for Matematiske Fag  421 428 410 420 389

 Datalogisk Institut  314 274 244 277 237

 Niels Bohr Instituttet  305 353 367 342 340

 Kemisk Institut   248 239 242 243 214

 Biologisk Institut  848 831 822 834 766

 Institut for Geografi og Geologi  377 361 324 354 296

 Geografi   272 257 247 259 226

 Geologi  105 104 77 95 70

 Institut for Idræt  337 359 297 331 302

 Praktisk pædagogiske og humanistisk-

 samfundsvidenskabelige STÅ  193 219 185 199 189

 Humanfysiologiske STÅ  144 140 112 132 113

 I alt   2850 2845 2706 2800 2544

Udviklingen i antal ansatte på Nat (årsværk)

   2005 2006 2007 2008 Tilvækst 05-08 Tilvækst i procent 05-08

 Vip-årsværk 810 872 917 981 171 21

 Tap-årsværk 780 781 780 788 8 1

 I alt 1.590 1.653 1.697 1.770 179 11

Note: VIP omfatter alle VIP-kategorier, således også deltidsansatte VIP (f.eks. eksterne lektorer) og ph.d.-studerende. TAP omfatter alle TAP-kategorier, således 

også deltidsansatte TAP (f.eks. studentermedhjælpere). Tabellens årsværk omfatter alle virksomhedstyper, dvs. både ordinær virksomhed og eksternt finansieret 

virksomhed. Kilde: Lønbogen i øSS.

nævnes som en væsentlig årsag til det drastiske 
fald i årets ansøgertal. Med gymnasiereformen 
blev der indført et fælles krav om matematik på 
A-niveau, samt kemi og fysik på B-niveau (ABB) 
for at komme ind på de naturvidenskabelige, 
tekniske og sundhedsvidenskabelige uddannel-
ser på universiteterne i Danmark. Det giver der-
for paradoksalt nok ikke i sig selv adgang til at 
læse biologi på universitetet at man har haft fa-
get på A-niveau i gymnasiet.
 Nils O. Andersen understreger at det er mini-
steriet og ikke ham der har bestemt optagelses-
kravene. Men han har gennem sit formandskab 
for et udvalg under Undervisningsministeriet ar-
bejdet for at ligestille naturfagene i hele uddan-
nelsessystemet, herunder at det fælles optagel-
seskrav udvides til at omfatte biologi på B-ni-
veau (ABBB), men det har endnu ikke været mu-
ligt at få igennem politisk. Til gengæld har han 
været med til at få indført det nye fag biotekno-
logi på STX og HTX som sammen med mat A og 
fysik B (AAB) også giver adgang til alle Nat-Tek-
Sund uddannelser. 

Lysere fremtid
Ifølge Nils O. Andersen er interessen for biotek A 
stor blandt elever som ikke finder en ABB-stu-
dieretning attraktiv. Han tilføjer at der også har 
været en stigning fra fem til cirka 35 procent i 
antallet af gymnasieelever som tager biologi på 
B-niveau efter indførelsen af gymnasiereformen.

Nils O. Andersen ser derfor optimistisk på 
Nat’s fremtid selvom han erkender at der venter 
et stort arbejde med at genetablere specielt bio-
logiuddannelsens gode ry og rygte blandt de un-
ge efter den megen negative presseomtale. El-
lers risikerer man at ende i en negativ spiral med 
yderligere fald i søgningen til uddannelsen og 
endnu flere besparelser.
 Dekanen er dog 100 procent sikker på at man 
trods nedskæringerne kan sammensætte en ud-
dannelse af høj kvalitet.
 »Vi har heldigvis nogle meget loyale medar-
bejdere der har lovet at passe deres undervis-
ning indtil de skal fratræde, så det hele bryder 
ikke sammen. Folk vil gerne herfra på værdig 
vis, og vi får til gengæld frist frem til efteråret til 
at planlægge hvordan vi i fremtiden sammen-
sætter undervisningen på institutterne,« siger 
Nils O. Andersen.
 Man arbejder blandt andet på en løsning der 
betyder at kurser med helt ned til fem studeren-
de fremover måske kun skal udbydes hvert an-
det år.
 »Jeg betragter biologi som nøglefaget på Nør-
re Campus, men sådan som systemet er skruet 
sammen, afhænger fremtiden meget af studen-
tertilstrømningen. Vi har været så realistiske 
som muligt i vores prognoser, men jeg kan kun 
garantere at der ikke kommer flere besparelser 
hvis jeg kan spå præcist om optaget til septem-
ber og resultatet af finanslovsforhandlingerne. 
Det kan jeg altså ikke,« slutter dekanen.   

clba@adm.ku.dk

lingerne i oktober, altså ti måneder inde i bud-
getåret. Det betyder at man må lægge budgettet 
ud fra en prognose ved årets begyndelse, og det 
gør universiteterne sårbare hvis prognosen viser 
sig ikke at holde stik. 

»Men hvorfor er du ikke gået til dagspressen og 
har kritiseret de urimelige vilkår, som en af de 
mange læserbrevsskribenter spørger i det seneste 
nummer af Universitetsavisen?
 »Den kritik er ikke fair,« mener Nils O. Ander-
sen. Han har jævnligt diskuteret med rektor Ralf 
Hemmingsen hvem der skal tegne KU udadtil, 
og der er generel enighed om at det er bestyrel-
sesformandens og rektors ansvar.
 »Jeg er ofte bedrøvet over den manglende 
kvalitet i dialogen mellem universiteterne og det 
politiske system, men det er naivt at tro at politi-
kerne laver finansloven om fordi jeg, Nils, skri-
ver et læserbrev i en avis. Folk tager fejl hvis de 
tror jeg ikke forsøger at påvirke beslutningerne 
gennem de kanaler jeg nu engang har til rådig-
hed,« siger han.

Ulogiske optagelseskrav
Kritikken af dekanens usynlighed gælder også i 
forhold til hans manglende offentlige kritik af de 
nye optagelseskrav til naturvidenskab som ofte 

FO
T

O
: 

H
E

IN
E

 P
E

D
E

R
S

E
N

FAKTA

MELLEMMAND – »jeg er ofte bedrøvet over den manglende kvalitet 

i dialogen mellem universiteterne og det politiske system, men det er 

naivt at tro at politikerne laver finansloven om fordi jeg, Nils, skriver et 

læserbrev i en avis,« siger dekanen og understreger at det er rektor og 

bestyrelse der tegner universitetsledelsens dispositioner udadtil.
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Nyheder

for studerende og undervisere, 
og det mener Henrik Preben-
sen er vigtigt at bibeholde selv-
om det omgivende samfund 
fremover skal kunne kigge 
med i evalueringerne.

» Når udefra kommende in-
stanser optræder som ejere af 
den pædagogiske proces og 
stikker deres eget måleinstru-
ment ned i processen med de-
res eget formål, for eksempel 
at se om der er valuta for pen-
gene, så er der en reel risiko 
for at den primære pædagogi-
ske proces forvrides. Både un-
derviser og deltagere får se-
kundære eller supplerende 
dagsordener for at behage, for 
eksempel at bortforklare det 
der går mindre godt. Det vi 
skal sikre når der er parallelle 
evalueringer af undervisnin-
gen, er at de forskellige evalu-
eringer ikke kommer til at 
modarbejde hinanden. Og det 
skal ske ved at sørge for at de 
studerende er kvalificerede til 
at evaluere og kender lærings-
målene.«
 Sammen med Hanne Harm-
sen er Henrik Prebensen nu 
ved at udarbejde et forslag til 
hvordan det bedst indarbejdes 
i den ny procedure for under-
visningsevaluering der sand-
synligvis vil blive vedtaget på 
næste møde for Hovedsamar-
bejdsudvalget.

Tmjo@adm.ku.dk

for hele universitetet, men der-
imod nogle minimumskrav til 
for eksempel hyppighed.
 »Vi tror ikke på ’one size fits 
all’. Den mangfoldighed der er 
i måden at evaluere på, bunder 
blandt andet i forskellig faglig-
hed og kultur, og derfor er det 
vigtigt at bibeholde noget af 
den diversitet. Men samtidig er 
der meget fakulteterne kan læ-
re af hinanden, og det har det 
seneste års arbejde været med 
til at sætte fokus på,« fortæller 
hun.
 Henrik Prebensen er fælles-
tillidsmand på Humaniora og 
tidligere medlem af bestyrel-
sen på universitetet. Han me-
ner ikke det i oplægget fra sty-
regruppen er fremhævet til-
strækkeligt at formålet med 
evaluering er at de studerende 
skal give feedback på selve un-
dervisningen og måle i hvor 
høj grad den når sit mål.
 »Man skal sikre sig at de stu-
derende der deltager i evalue-
ringen faktisk kender læremå-
lene og vurderer i hvilket om-
fang de når dem. Kun derved 
kan de tage stilling til under-
visningens reelle kvalitet og ik-
ke bare give udtryk for irrele-
vant behag eller mishag ved 
for eksempel underviser, stof-
fet eller lokalerne,« siger han.

Indtil nu har evalueringerne 
som pædagogisk proces pri-
mært været et feedbackværktøj 

når man evaluerer faget,« er-
kender hun.
 Derfor er et andet hovedfor-
mål med at se på proceduren 
for undervisningsevaluering 
også at det enkelte fakultet gør 
sig klart hvad de egentlig eva-
luerer.
 »Hvert fakultet skal have et 
formål med kursusevaluerin-
gen og redegøre for hvordan 
de redskaber man vælger at 
bruge, virker til at opfylde det 
mål,« forklarer hun.
 »Når man siger undervis-
ningsevaluering tænker mange 
straks på et spørgeskema med 
en masse spørgsmål. Der er en 
tendens på KU til at vi bruger 
forholdsvist meget energi på at 
indsamle data og for lidt ener-
gi på at få de informationer ud 
af datamaterialet vi kan bruge 
fremadrettet.«

Ingen standardløsning
I dag hører studerende sjæl-
dent noget til evalueringen ef-
ter den er afleveret og ofte ved 
underviserne heller ikke selv 
hvad evalueringerne bliver 
brugt til. Det skal der laves om 
på, mener Hanne Harmsen, 
der understreger vigtigheden 
af at både undervisere og stu-
derende kan se perspektiverne 
i at evaluere undervisningen.
 Hun fremhæver desuden at 
der ikke bliver tale om en stan-
dardiseret evalueringsmodel 

skrives så en sammenfatning 
der er formuleret så anonymt 
som muligt. Det vil sige at en-
keltpersoner ikke omtales ved 
navn,« fortæller studieleder på 
Teologi, Kirsten Busch Nielsen.
 »Modellen er udviklings- 
snarere end kontrolorienteret, 
og når vi er tilfredse med mo-
dellen skyldes det også at svar-
rapporten fungerer som en 
kvittering til studerende og un-
dervisere for deres evaluering, 
så de kan se at den rent faktisk 
bliver brugt til noget og ikke 
bare lander ulæst på en hylde.« 
 Ansatte på KU har tidligere 
udtrykt bekymring for at of-
fentliggørelse af undervis-
ningsevalueringerne ville føre 
til den rene gabestok. Det er 
ikke tilfældet på Teologi, og 
Hanne Harmsen forsikrer at 
det heller ikke vil ske på resten 
af universitetet. 
 »Vi skal overholde loven om 
gennemsigtighed, men samti-
dig skal vi overholde personda-
taloven. Vi skal sørge for fuld-
stændigt at undgå at hænge 
enkeltpersoner ud,« siger hun, 
men erkender samtidig at det 
kan være en svær balance.
 »Det er jo ikke sådan at man 
ikke må sige noget om faglig-
heden på et kursus, men man 
må ikke hænge en enkelt un-
derviser ud. Det kan være 
tricky at vurdere hvornår man 
evaluerer personen, og hvor-

liggøre evalueringsresultater-
ne på en måde vi selv kan bru-
ge til noget,« forklarer hun.
 Styregruppens forslag er at 
der en gang om året bliver ud-
givet en evalueringsrapport 
der sammenfatter resultaterne 
af de enkelte kursers evalue-
ringer på enten fakultets-, in-
stitut- eller studielederniveau. 
Rapporterne skal både fokuse-
re på de steder hvor det går 
særlig godt så man kan trække 
på de positive erfaringer, og på 
de steder hvor der er brug for 
særlig opmærksomhed og i den 
forbindelse på hvilke initiati-
ver der er nødvendige for at 
imødegå problemerne.

Glem gabestokken
Styregruppen har blandt andet 
været inspireret af Det Teologi-
ske Fakultet der i en årrække 
har offentliggjort deres under-
visningsevalueringer efter den-
ne model med stor succes.
 »Efter hvert semester ind-
sender underviserne en kort 
rapport til studienævnet på 
baggrund af de studerendes 
evalueringer og egne overve-
jelser. Rapporterne udgør et 
fint materiale der giver et godt 
indblik i undervisningen og bi-
drager solidt til studienævnets 
arbejde med uddannelserne. 
Rapporterne bliver drøftet i 
studienævnet, og på baggrund 
af studienævnets overvejelser 

EVALUERING

Af Tania Maria Johannesen

De fleste steder på KU er de 
studerende vant til en eller fle-
re gange i løbet af et semester 
at blive bedt om at evaluere 
undervisningen. Mange for-
skellige modeller fra mundtli-
ge evalueringer over afkryds-
ningsskemaer til store netbase-
rede surveys bliver brugt rundt 
omkring på universitetet, men 
fælles for evalueringerne er at 
de – bortset fra på Teologi – 
hidtil udelukkende har været 
til internt brug. 
 Et nyt forslag fra en styre-
gruppe der siden 2007 har ar-
bejdet med undervisningseva-
luering, lægger nu op til at 
evalueringerne skal offentlig-
gøres for at leve op til de lov-
mæssige krav på området. Vi-
cedirektør for uddannelse og 
medlem af styregruppen på 
projektet, Hanne Harmsen, 
fortæller at lovkravet om of-
fentliggørelse har været anled-
ning til at se grundigt på KU’s 
evalueringssystemer, men at 
målet ikke alene har været of-
fentliggørelse.
 »Vores mål er at lave en god 
kursusevaluering som giver os 
materiale der kan ligge til 
grund for forbedringer. Frem-
over kommer vi til at undgå at 
overtræde loven ved at offent-

Nej til gabestok  
og standardløsning
Fremover skal de studerendes evalueringer af undervisningen offentliggøres på  
fakulteternes hjemmesider. Det er den primære ændring i et udspil til en  
fælles evalueringsprocedure på KU der netop er fremlagt

GODT/SKIDT – KU bruger 

meget energi på at indsamle da-

ta, men for lidt krudt på at bru-

ge informationerne fremadret-

tet, og det skal ændres.
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I det her tilfælde er det vel 
overfyldt.

»Pointen er at der er mulig-
heder,« tilføjer Torben Tim-
mermann. »EU har fremlagt 
nogle af dem. Hvis vi vil holde 
temperaturstigningerne under 
to grader, så er der ting vi må 
gøre. Det er jo det, vi gerne vil 
have resten af verden med på. 
Hvis forskere rundt om var eni-
ge om at der ikke var mere at 
gøre, så kunne man lige så 
godt stoppe. Men det er jo ikke 
tilfældet.«

Niels Elers Koch sammenfat-
ter formålet med den vel nok 
største kongres i KU’s historie: 
»Det er den videnskabelige be-
folkning på verdensplan der 
prøver at hjælpe politikerne.«

christoffer@zieler.dk

»20 procent af kuldioxidud-
slippet skyldes rydningen af 
verdens skove. Og det er depri-
merende,« siger Niels Elers 
Koch. »Men i stedet for at syn-
ke ned i en depressionsfase, 
skal vi jo bruge kongresser som 
den i marts til at finde ud af 
hvad der er af løsninger.«

Universitetsavisens udsend-
te bliver alligevel tynget af de 
dystre nyheder og udsigten til 
klimatisk kollaps. Hvordan be-
grunder man egentlig efter-
hånden optimismen?

»Det ligger vel i forsknin-
gens natur. Man leder inden 
for sit felt efter løsninger på 
samfundets problemer,« siger 
Niels Elers Koch.

Klimakatastrofen kalder el
lers næsten på det mest defaiti
stiske i vores natur.

»Det er et valg,« siger Niels 
Elers Koch. »Er bægeret halvt 
fuldt eller er det halvt tomt?«

terialer, og det skal ikke være 
fløjet hertil. Vi har fundet en 
specielt bæredygtigt produce-
ret taske til kongressen.«

»Taskerne bliver sejlet her-
til,« siger Torben Timmer-
mann. Når kongressen er over-
stået, indsamler vi de oversky-
dende hvorefter de får lov at 
gøre fyldest som skoletasker i 
den tredje verden. 

»Udover budgettet, så skal 
der være styr på alle de små 
ting,« siger Niels Elers Koch. 
Klimakongressen på KU koster 
ikke, trods omfanget, universi-
tetet mange penge. Rige spon-
sorer har spyttet i kassen, og 
skulle budgettet alligevel vise 
sig at briste, er kongressen sik-
ret med en underskudsgaranti 
på finansloven. Nogle gange er 
det rart at være på samme side 
som tidsånden.

Forskningens optimistiske 
natur
På ny gør den træspisende bille 
sit indtog i samtalen. Når de 
billeangrebne træer dør og 
rådner, frigiver processen 
nemlig store mængder CO2.  

understregning af sin pointe.
»Der er en bille i det nordli-

ge USA der hedder Mountain 
pine-billen,« forklarer han. 
»Fordi temperaturen er steget 
lidt, har den kunnet kravle 
over Rocky Mountains hvoref-
ter den er begyndt at gnaske 
sig igennem al skov i Nordca-
nada. På grund af billen for-
svinder et skovområde svaren-
de til at vi fældede Danmarks 
skovareal 500 gange. Bum. Det 
går hurtigt nu.«

»Vores viden er blevet stør-
re,« siger Torben Timmer-
mann. »Og det er sket inden 
for en kort årrække. 2007-rap-
porten fra FN var den første 
der konkluderede at klimafor-
andringerne med mere end 90 
procents sandsynlighed er 
menneskeskabte og fører til de 
her udfordringer. Vi står på 
mere sikker grund i dag.« 

Hvilket er en anden måde at 
sige på at vi er mere sikre på at 
vi er på spanden.

Grønne tasker og 
praktiske problemer
»Som kongresdeltager får man 
som regel en taske med pro-
gram, kort, og så videre. Vi for-
ærer også deltagerne et pas til 
offentlig transport i Køben-
havn. Ofte får man en stor ta-
ske, og det er folk ligesom ble-
vet vant til. Men det vil vi ikke 
have,« siger Niels Elers Koch. 
»Det skal være økologiske ma-

veret og dokumenteret over tre 
intensive dage.«

»Ambitionen med kongres-
sen på KU er at beslutningsta-
gerne på det store topmøde til 
december har det absolut bed-
ste videnskabelige grundlag at 
arbejde med. I lyset af det har 
vi vurderet at det var værd at 
samle folk her,« supplerer Tor-
ben Timmermann som er chef 
for KU’s klimasekretariat. 

Vi befinder os i sekretaria-
tets hovedkvarter i den såkald-
te Professorvilla i gården bag 
KU’s hovedbygning. Villaen 
rummer i dag kun professorer i 
det omfang de kommer på vi-
sit. Til gengæld er her rigeligt 
med plakater og info-materiale 
i isblå og pink forsynet med 
smagfuldt stiliserede isbjerge.

En bille der tipper læsset
»Hvis du havde spurgt mig for 
fem år siden om min mening 
om klimaspørgsmålet, ville jeg 
have sagt: Nå ja, det bliver nok 
løst af lande der er større end 
os. Men det politiske topmøde 
til december her i København 
bliver faktisk afgørende,« siger 
Niels Elers Koch. 

Årsagen er at tingene spid-
ser til. Vi er begyndt at opleve 
’tipping points’, at mindre æn-
dringer i klimaforholdene ud-
løser voldsomme skub til de 
økologiske systemer. Niels 
Elers Koch er skovekspert og 
finder et skoveksempel frem til 

KLIMAKONGRES

Af Christoffer Zieler

Forskere fra alle afkroge af pla-
neten vil strømme til klima-
kongres på Københavns Uni-
versitet til marts. De fleste af 
dem vil vælge luftvejen, og de-
res fly vil tegne fede spor af 
drivhusgasser på en allerede 
vandaliseret himmel.

Hvorfor holder Københavns 
Universitet (KU) og dets IARU
partnere ikke bare klimakon
gres over Skype?

»Vi kunne godt have talt 
sammen over Skype,« siger 
formanden for organiserings-
komitéen, Niels Elers Koch. 

»Men skal man virkelig have 
den intense dialog, er man 
nødt til at møde hinanden. Da-
nida har givet tilskud på 1,2 
millioner kroner så kongressen 
får mulighed for at invitere 80 
forskere fra udviklingslande, 
folk som ikke ellers havde fået 
dækket udgiften ved at delta-
ge. Og det er godt at det ikke 
bare er os fra den nordlige 
halvkugle der mødes om det 
her. Som en af vores hovedta-
lere, Dr. Balgis Osman-Elasha 
fra Sudan, siger i al sin griben-
de enkelhed: ’Det er jer der 
med jeres rige livsstil gør at vi 
bliver endnu fattigere.’ Hvis du 
hører det over Skype, så gør 
det bare ikke samme indtryk 
som hvis budskabet bliver le-

Når en bille 
ikke kan spolere 
optimismen
Hjernerne regner over København 
når Københavns Universitet til marts 
er vært for årets store internationale videnskabelige 
klimakongres. Universitetsavisen har mødt to af de 
ildsjæle der har ansvar for at skabe den bedst mulige 
begivenhed for de flere tusinde deltagere

KLIMASEKRETARIATET – Her er de praktiske grise bag klima-

kongressen sammen med den organisatoriske formand. Fra venstre: 

Torben Timmermann, Charlotte Brix Andersen, Niels Elers Koch, 

jane Søgaard Hansen, Michala Brechling og Morten jastrup.

Climate-CV’er

Niels Elers Koch er professor og centerdirektør ved 

Center for Skov, Landskab og Planlægning under 

LIFE. Desuden vicepræsident for det internationale 

skovforskningssamarbejde, IUFrO, som omfatter 

flere end 15.000 forskere i hele verden. Niels Elers 

Koch er formand for organisationskomitéen som 

varetager planlægningen af IArU-klimakongres-

sen på KU til marts hvor han også er ansvarlig for 

en session.

Torben Timmermann er chef for klimasekretaria-

tet på Københavns Universitet og medlem af orga-

nisationskomitéen for IArU-kongressen. 

Klimasekretariatet samler trådene for de mange 

forskellige klimarelaterede aktiviteter der finder 

sted på KU i 2009. Torben Timmermann har senest 

arbejdet som chefkonsulent for Dansk Industri i 

Bruxelles. Han er cand.mag. fra KU. 

Registrering

registrering til kongressen Climate Change – Glo-

bal Risks, Challenges & Decisions 10-12. marts 2009 

kan ske på: www.climatecongress.ku.dk. Der er 

halv pris for studerende. Desuden søger kongres-

sen fortsat et antal frivillige studentermedhjælpe-

re som - ud over gratis deltagelse - får mad på 

kongressen.
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påfaldende optimistisk på teo-
logernes vegne. 

»Vi føler os slet ikke hægtet 
af, og vi har flere medarbejde-
re der kan spille ind på klima-
området. Vi har naturligvis 
nogle på Afrika-studier, men 
også på vores afdeling for Sy-
stematisk Teologi hvor man 
studerer forholdet mellem teo-
logi og naturvidenskab og bio-
logi og på den måde anskuer 
klimaproblematikken fra en re-
ligionsfilosofisk og etisk syns-
vinkel,« siger dekanen som ik-
ke har det fjerneste at indven-
de mod universitetets overord-
nede klimastrategi. Tværtimod 
samarbejder teologerne det 
bedste de har lært, forsikrer 
han muntert, og de gør det 
med fornøjelse.
 »De medarbejdere der be-
skæftiger sig med klima, har 
selv meldt sig, og det drejer sig 
om forskere der havde klima 
som interessefelt i forvejen,« 

og siger ’nå’,« mener Mie 
Femø. 

Noahs bæredygtige Ark?
Drivhusgasser og CO2-kvoter 
er ikke lige oplagt forsknings-
materiale for alle fagområder, 
men klimadagsordenen kan 
sikkert udmønte sig i nogle 
ganske særegne projektbe- 
skrivelser. Universitetsavisen 
ringede derfor til Teologi  
for at høre om man her kan 
finde en grimasse der kan  
passe til den globale opvarm-
ning. 

Teologerne er ikke de første 
der springer i øjnene når man 
forestiller sig universitetsfor-
skere i kamp mod klimaæn-
dringerne selv om eksempelvis 
historien om Noahs Ark ville 
blive beriget med nye dimensi-
oner hvis man anskuede den 
fra en klimatisk vinkel. Men 
dekan på Teologisk Fakultet 
Steffen Kjeldgaard-Pedersen er 

»Det virker som om at fordi 
klimaet var en stærk politisk 
dagsorden, så skulle det også 
pludselig være KU’s dagsor-
den,« siger lektor Mie Femø 
Nielsen der er tillidskvinde for 
det videnskabelige personale 
på Nordiske Studier og Sprog-
videnskab.

»Det er ikke fordi det er en 
dårlig dagsorden, men uanset 
at det er godt for verden, så 
går man alt andet lige en poli-
tisk aktørs ærinde når det kob-
les til et bestemt topmøde og 
dermed statsministerens inter-
nationale mærkesag. Det giver 
anledning til at spekulere over 
hvad der skal ske med det te-
ma efter topmødet. Skal det at 
have et tema være en fast sats-
ning, og hvad skal det så være 
næste gang? Mikrolån i Afrika? 
Eller noget med Søvndal og in-
tegration?« siger Mie Femø. 
Hun forsker blandt andet i 
kommunikation, og hun tror at 
klimadagsordenen kan være 
med til at gøre medarbejderne 
visionsresistente.

»Et årligt tema kan sagtens 
være godt for et universitet. 
Men det er bedst når temaet  
er bredt forankret og medar-
bejderne er taget med på råd. 
Det er aldrig godt for en ledel-
se at stå på en flot papkasse og 
tale om visioner mens medar-
bejderne trækker på skuldrene 

sket tilstrækkeligt i løsninger på 
klimaproblemerne uden en top
styret dagsorden?

»Ja, det er jeg ikke et øjeblik 
i tvivl om. På Biovidenskab har 
vi i hvert fald altid målrettet 
vores forskning efter om det 
kunne bruges til noget,« siger 
professor Jens Carl Streibig 
der finder at fokusset er blevet 
for ensidigt, og at man i stedet 
burde koncentrere sig om reel-
le og lige så akutte problemer.

»Man burde for eksempel 
forbedre institutionerne og in-
frastrukturen i Afrika som må-
ske kommer til at lide meget 
under følgerne af klimaforan-
dringerne. Og man burde ef-
fektivisere landbrugsprodukti-
onen. Det handler om i højere 
grad at udnytte det areal hvis 
biodiversitet vi allerede har 
ødelagt ved at dyrke jorden så 
effektivt som muligt,« siger 
han. 

Politisk ærinde
Universitetets klimakongres 
præsenteres som et tværfagligt 
projekt, men ikke alle institut-
ter føler sig pressede til at del-
tage i universitetets klimastra-
tegi. På Institut for Nordiske 
Studier og Sprogvidenskab er 
der mange der ikke identifice-
rer sig med den klimadagsor-
den der skulle samle KU. I ste-
det vækker den undren.

FORSKERKLIMA

Af Sune Engel Rasmussen

Københavns Universitet (KU) 
har fået klimakuller. Forbere-
delserne til universitetets store 
klimakongres i marts er i fuld 
gang, og ledelsen er trukket i 
’lad os løfte i flok’-uniformer-
ne. Men KU er ikke så enstem-
migt klimastemt som det må-
ske ser ud til. Rundt om i korri-
dorerne vokser utilfredsheden 
med en overordnet klimadags-
orden som nogle forskere føler 
at de får presset ned over ho-
vedet. 
 »Det er røget helt ud af pro-
portioner,« mener Jens Carl 
Streibig der er professor i 
ukrudtslære ved Institut for 
Jordbrug og Økologi på Biovi-
denskab (Life). 

»Man kan ikke lave forsk-
ning længere uden at skrive or-
det ’klima’ ind i sine projektbe-
skrivelser – selv om klimaet jo 
altid vil være en integreret del 
af forskningen på vores fakul-
tet,« mener Jens Carl Streibig 
der synes at faglighed bliver til 
pop når der er krav om at 
forskningen skal tilpasses en 
overordnet klimadagsorden, 
og han tilføjer at han langtfra 
står alene på Life med det 
synspunkt.

Tror du at der ville blive for

Klimakuller 
på universitetet

Forårets store klimakongres på KU giver et billede af 
et universitet i fælles kamp mod den globale opvarm-
ning, men selv om nogle har formået at indarbejde 
klimaet i deres forskning, kan ikke alle identificere sig 
med klimakampen. Klimaet risikerer at skade tilliden 
til universitetets ledelse
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siger Steffen Kjeldgaard-Pe-
dersen og fortæller at hans fa-
kultet sågar har udskrevet en 
prisopgave med titlen ’Klima-
forandring i teologisk perspek-
tiv’.

Politologer ikke presset
På det Samfundsvidenskabeli-
ge Fakultet er professor i Stats-
kundskab Ole Wæver også op-
timistisk. Han er en af de for-
skere der har formået at indar-
bejde klimaproblematikken i 
sin egen forskning som pri-
mært omhandler sikkerheds-
politiske spørgsmål. Det har 
han gjort så godt at han på 
KU’s klimakongres skal holde 
et foredrag med titlen ’Human 
Migration – Geopolitical Con-
flicts – Climate Security’. Han 
afviser imidlertid at universite-
tets klimadagsorden er grun-
den til at han er begyndt at for-
ske i klima.
 »Det ville jeg have gjort un-

der alle omstændigheder. Det 
ligger i min måde at arbejde 
på. Jeg har altid udviklet teori 
ved at arbejde med aktuelle 
sikkerhedsspørgsmål, eksem-
pelvis etniske konflikter, natio-
nalisme, religion og så videre,« 
forklarer professor Ole Wæver 
og tilføjer at klimadagsorde-
nen også giver ham en chance 
for at blive forbundet med an-
dre fagområder og drage nytte 
af sine kolleger på KU, ligesom 
han også havde stor glæde af 
at deltage i KU’s religionssats-
ning. 

Han tror ikke at forskere på 
Statskundskab generelt føler 
sig dikteret af en dagsorden fra 
ledelsen, men han mener at 
den utilfredshed nogle univer-
sitetsforskere udtrykker i vir-
keligheden er en variant af dis-
kussionen om strategisk forsk-
ning. 

»Det er en forskningspolitisk 
diskussion. Vi er alle i stigende 

grad underlagt vilkår, hvor det 
har konkrete konsekvenser for 
én om man arbejder med em-
ner der bliver set som relevant 
eller aktuelle. Og det kan der 
naturligvis siges meget godt og 
skidt om, men på et eller andet 
plan er det rimeligt nok at 
samfundet ikke bare slået sig 
til tåls med at forskning per de-
finition er godt. Selvfølgelig 
skal det heller ikke være for 
styret, men i det her tilfælde er 
det ikke sådan at der gives 
penge til alle der siger ’klima’, 
og der er – paradoksalt nok – 
uendeligt få midler i klima-
forskning, så det tror jeg ikke 
der er nogen der har ondt af,« 
siger Ole Wæver.

Klimaet splitter KU
Ole Wæver bakkes op af socio-
logiprofessor Heine Andersen 
som sidder i Forskningsrådet 
for Samfund og Erhverv under 
De Frie Forskningsråd. Han 

fortæller at der er langt imel-
lem forskningsansøgninger der 
omhandler klimarelaterede 
projekter. 

»En klimaprofil er ikke noget 
vi i De Frie Forskningsråd prio-
riterer specielt frem for andre 
emner når vi vurderer ansøg-
ningerne,« siger Heine Ander-
sen der derfor ikke tror at de 
samfundsvidenskabelige for-
skere føler sig tvunget til at re-
orientere deres forskning i for-
hold til klimadagsordenen. 
Han understreger samtidig at 
der er stor forskel på de for-
skellige fakulteter, og at man 
på samfundsvidenskab ikke 
oplever at finansieringskilder-
ne er afhængige af klimarelate-
ret forskning i samme grad 
som man åbenbart gør på na-
turvidenskab.

Heine Andersen mener også 
at den samlede klimadagsor-
den hægter nogle fagområder 
af: 

»Der er en del der oplever at 
universitetets ledelse kører en 
offentlighedsflade af strategi-
ske grunde for at skabe op-
mærksomhed og goodwill. 
Nogle mener det er noget me-
dieræs de helst var foruden, og 
andre er ligeglade så længe de 
kan få lov at forske i fred,« si-
ger Heine Andersen som des-
uden ser klimadagsordenen 
som en del af en bredere ten-
dens. 

»Som en brik i et større spil 
er klimadagsordenen i gang 
med øge distancen mellem 
topledelse og det der foregår 
blandt græsrødderne,« siger 
han.  

»Lige nu foregår alt i en top-
down proces, og den modsatte 
proces er sandet meget til. Den 
oplevelse tror jeg mange de-
ler,« mener Heine Andersen.

ser@adm.ku.dk
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KLIMASATSNING DELER 
VANDENE – Den forestående 

højt profilerede klimakonferen-

ce på KU har aktiveret mange 

ildsjæle. Andre har et mere kø-

ligt forhold til klimadagsorde-

nen. Forskerne kan ende med at 

blive ’visionsresistente’, lyder 

kritikken.
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Portræt

Livets balancepunkt 
Selv om Einstein ikke troede på sin egen ide, har 
mikrolinsemetoden vist sig at være en enorm 
succes. Metoden er fantastisk velegnet til at fin-
de planeter der teoretisk set kan huse liv, altså 
planeter hvor det er muligt at finde flydende 
vand på overfladen. 

Hvis en planet skal kunne huse flydende vand 
på overfladen, er der nogle betingelser som skal 
være opfyldte. Og det er betingelser som man 
kan se med mikrolinsemetoden, forklarer Uffe 
Graae Jørgensen. 

»Planeten må ikke være for lille, for så taber 
den sin atmosfære og sit vand over for kort tid. 
Men den må heller ikke være for stor, for så 
trækker den al områdets brint og helium til sig, 
og så bliver den en gas-planet som Jupiter og Sa-
turn i stedet for en sten-planet. Afstanden skal 
også være rigtig. Planeten må ikke ligge så tæt 
på sin stjerne at vandet damper af. Men heller 
ikke så langt væk at det fryser til is. For en stjer-
ne af solens størrelse betyder det ... lige i jordens 
bane. Venus er for tæt på. Mars er for langt 
væk.« 

Mikrolinsemetoden er følsom for lige netop 
planeter der har en masse som jordens og en ba-
ne som jorden, men der er ikke fundet mange. 

Skeptisk triumf 
Fire års observationer, fire måneder af gangen, 
havde kun givet fire planeter i 2005. Da den hid-
til mest jordlignende planet endelig lagde sig i 
teleskopets sigtelinje, troede forskerne knap nok 
på at der virkelig var jackpot. 

kikkert er med sine kun 1,5 meter i dag regnet 
som en type instrument der er overflod af.« 

Den Danske Kikkert er nu ikke noget dårligt 
teleskop. Den ligger på bjergtoppen La Silla i 
den Chilenske Atacama-ørken. Det er et af de 
tørreste og klareste steder på kloden. Om dagen 
kan man se næsten 100 kilometer væk fra top-
pen af La Silla, til Stillehavet og til den Argentin-
ske grænse. Og om natten er der bælgmørkt. 
Stedet er så ideelt for stjernekikkerter at astro-
nomer er begyndt at kalde området omkring La 
Silla for ’Photon Valley’. 

Så da de andre astronomer begyndte at vende 
ryggen til den udrangerede kikkert, øjnede Uffe 
Graae Jørgensen en chance for at bruge Ein-
steins mikrolinsemetode til at lede efter fjerne 
planeter. 

Hvis det skulle lykkes, var han nemlig nødt til 
at have kikkerten for sig selv – og det var umu-
ligt med de store teleskoper. 

En tidskrævende metode 
Hvis man vil studere himmellegemer med Mi-
krolinsemetoden, må man vente på at en fjern 
stjerne passerer ind foran en stjerne der ligger 
endnu længere væk. Lidt ligesom en solformør-
kelse. 

Mikrolinseeffekten forstærker lyset fra den 
bagvedliggende stjerne. Hvis den forreste stjer-
ne har en planet, bliver lyset fokuseret en smule 
mere. Derfor bliver det kraftigere set fra jorden i 
noget af den tid de to fjerne sole ligger på linje. 

Men to så fjerne stjerner ligger sjældent på 
linje mere end et par uger, og det tidsrum hvor 
man kan se om stjernen har en planet, er nogle 
gange så kort som et par timer. Planetjæger Jør-
gensen ønskede sig derfor lange, ubrudte obser-
vationsperioder. Men det var han ikke ene om at 
ønske. 

Sjældne ressourcer 
Alle astronomer kæmper om den samme res-
source, de kæmper om at få lov til at rette en 
stor, dyr stjernekikkert mod lige det hjørne af 
himlen der er interessant for deres forskning. Og 
det er enormt dyrt. På verdens største kikkert, 
det såkaldte VLT (Very Large Telescope), koster 
blot tre nætters observationstid det samme som 
et tre-års ph.d.-stipendium. 

Derfor, fortæller Uffe Graae Jørgensen, var 
det afgørende for hans forskning at relativt gode  
teleskoper som den danske kikkert pludselig var 
blevet dømt ude. 

»I princippet kunne vi allerede have fundet 
vores planeter i 1975 da Den Danske Kikkert var 
ny. Men vi skulle bruge mindst fire måneders 
ubrudt observationstid. Det ville vi aldrig have 
kunnet få dengang kikkerten var ny og blandt de 
bedste i verden. Og da slet ikke til noget som 
Einstein har skrevet at ’det kan man nok ikke 
se’.« 

størrelse i en jordlignende bane. Ifølge Uffe 
Graae kan små planeter som vor egen simpelt-
hen ikke trække hårdt nok i deres sole til at det 
kan ses. 

»Jorden hiver så lidt i solen at effekten bliver 
overskygget af de konvektionsbevægelser der er 
i solens overflade, altså de gasbobler der stiger 
op og falder ned i solatmosfæren. Fordi de giver 
egentlig en tilsvarende effekt.« 

For at finde jordlignende planeter måtte Uffe 
Graae Jørgensen altså lede efter en anden meto-
de. Hans valg faldt på en metode som selveste 
Albert Einstein havde forudsagt. Det eneste pro-
blem var at Einstein også havde forudsagt at me-
toden umuligt kunne virke i praksis. 

Hjernespind om fantasifænomener 
En af Albert Einsteins helt store indsigter var at 
også lys bliver påvirket af tyngdekraften. En pla-
net, en sol eller et sort hul trækker simpelthen i 
det lys der passerer forbi den. 

I 1936 brugte Albert Einstein sin egen teori til 
at komme med en forudsigelse: Einstein mente 
at hvis et sort hul trak ind foran en fjern stjerne 
sådan at jorden, det sorte hul og stjernen lå på 
en linje, ville det sorte hul fungere som en linse. 
Den enorme masse ville samle lyset og forstærke 
det tusindvis af gange så det ville være synligt 
fra jorden. 

Fænomenet fik navnet ’microlensing’ fordi lin-
sen set fra jorden er meget lille, og fænomenet 
burde gøre det muligt at se objekter der ikke selv 
udsender noget lys. Det ville altså endelig blive 
muligt at se planeter og sorte huller igennem en 
kikkert på jorden. 

Men Einstein tænkte teoretisk. I bund og 
grund var han selv skeptisk over for om sorte 
huller overhovedet eksisterede. Og muligheden 
for at observere et ’mikrolinse-fænomen’ med 
noget så letvægtsagtigt som en planet i omløb 
om en sol, det kunne han slet ikke forestille sig. 
Ikke desto mindre er det nøjagtig dét Uffe Graae 
Jørgensen gør fra en udrangeret kikkert i Chile. 

»Det har tit fascineret mig at Einstein, som 
godt kunne forestille sig at man kunne gå frem 
og tilbage i tiden, ikke kunne forestille sig at 
man 40 år efter havde bygget en kikkert som 
Den Danske Kikkert på La Silla. 

En udrangeret Rolls Royce i Photon Valley 
En gang var Den Danske Kikkert en af verdens 
bedste. Det var den de første år efter den blev 
bygget i 1975. 

Alle stjernekikkerter bliver bedømt på diame-
teren af det spejl der samler lyset fra de fjerne 
stjerner. Den Danske Kikkert var udstyret med 
overvældende halvanden meter, det var meget 
dengang, men det er det ikke blevet ved med at 
være, fortæller Uffe Graae Jørgensen: 

»Astronomer har fået sådan en lidt snobbet 
holdning om at alt under fire meter spejl er en 
lille kikkert. Så instrumenter som den danske 

BæREDyGTIG ASTRONOMI 

Af Jes B. Andersen, videnskabsjournalist 

Fodture under en fremmed sol er livsdrømmen 
for den sande science fiction-fan, men en enkelt 
dansk astrofysiker har gjort mere end at drøm-
me. Han var nemlig den første der fandt en så-
kaldt exo-planet som rent faktisk også er egnet 
til at vandre på. Og han gjorde det vel at mærke 
med udstyr som alle andre astronomer fandt 
skrotningsmodent. 

Uffe Graae Jørgensen er lektor i astrofysik, og 
han byder velkommen i et beskedent kontor på 
Niels Bohr Institutet. Den mest opsigtsvækkende 
dekoration her er en plakat der beskriver hvor-
dan Graae Jørgensen og hans hold kunne finde 
den første jordlignende planet ved en fremmed 
stjerne. 

Det er også en bedrift som lektoren har god 
grund til at være stolt af. Ikke fordi han var den 
første der fandt en planet i et fremmed solsy-
stem, men fordi han var den første der fandt en 
jordlignende sten-planet. 

Fuldemandsplaneter 
Siden 1992 er der fundet 319 planeter uden for 
vores eget solsystem, men de fleste af dem er 
uinteressante for Uffe Graae Jørgensen. 
 »Det spørgsmål jeg er nysgerrig på, er nok et 
som de fleste andre også er nysgerrige på, nem-
lig om der er liv derude, og hvis der er, hvordan 
det så ser ud?« 

Chancen for at finde liv på nogen af de 319 
kendte exoplaneter er lig nul. De fleste er nemlig 
fundet med en metode som kun kan finde plane-
ter der nærmest per definition er uegnede til at 
huse liv. 

De er fundet med radialhastigheds-metoden 
der også er blevet kaldt wobblemetoden, eller 
slingermetoden på dansk, og det er egentlig et 
meget rammende navn. Metoden går nemlig ud 
på at opdage når en planets tyngdekraft hiver i 
den sol planeten roterer omkring. Planetens tyng-
detræk får simpelthen solen til at slingre en lille 
smule på himlen; en lille smule, men altså nok til 
at det kan observeres på flere lysårs afstand. 

Problemet med metoden er at den egner sig 
bedst til at opdage meget store planeter der har 
en bane meget tæt omkring deres sol. Helst pla-
neter i Jupiters enorme størrelsesorden der har 
baner så tæt på deres sole som Venus har om vo-
res. Hvis en planet er så stor vil den næsten med 
sikkerhed være en gas-planet. Og hvis den ligger 
så tæt på sin sol, vil den næsten med sikkerhed 
være kogende hed. Det er altså ikke dér, man 
skal planlægge en ekstra-terrestriel slentretur. 
Endsige lede efter liv. 

Dømt ude af supergeni 
Slingermetoden har desværre vist sig at være 
ubrugelig til at finde planeter af jordlignende 

Succesrig planetjagt  
med genbrugskikkerter 
En Einstein-teori og en kasseret kikkert bragte astrofysiker  
Uffe Graae Jørgensen på sporet af en jordlignende planet ved  
en fremmed stjerne der er egnet til liv
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langt vigtigere end om der er tefal på stegepan-
den. Det er da fantastisk hvis det viser sig at 
jordlignende planeter er enormt sjældne, og vi 
lever på et ganske unikt sted i universet. Efter 
fem års observationer vil vi kunne sige noget be-
gavet om hvor sjældne de jordlignende planeter 
er.« 

SONG-projektet vil altså kunne besvare et 
spørgsmål som har været diskuteret siden de 
gamle grækere, men det var en udrangeret kik-
kert i hænderne på en dansk forsker der løftede 
den første flig af svaret. 

»Der er så meget snak om at man skal have 
mere og mere og større og større. Og det er fryg-
telig dyrt meget af det. Og der kommer da også 
fantastiske opdagelser ud af de store og dyre 
kikkerter. Men jeg synes det er sjovt at Danmark 
har kunnet gøre det med de små midler vi har og 
med de små instrumenter. Jeg synes det er 
skægt vi har været med på sådan en stor opda-
gelse som OGLE-2005-BLG-390Lb. 

En sang om livet 
Som planetjæger vil Uffe Graae naturligvis gerne  
møde væsner fra en fremmed planet, men egent-
lig er han mere optaget af helt fundamentale 
spørgsmål som for eksempel hvordan evolution 
virker, eller om livet udvikler sig i samme baner 
som på jorden uanset hvilken planet vi finder 
det på. 

»Det spørgsmål tror jeg kun kan løses fra en 
astrofysisk synsvinkel hvor man finder andre ha-
bitater ude i rummet som minder om vores eget, 
og så ser om livet har udviklet sig som hos os.« 

For at finde flere potentielle habitater er Uffe 
Graae og en række danske og internationale kol-
leger ved at udvikle en avanceret perlerække af 
observatorier. Det såkaldte SONG-projekt (Stel-
lar Observation Network Group) skal bestå af ot-
te ens teleskoper der kan observere på det sam-
me mikrolinsefænomen døgnet rundt i de timer 
det er synligt fra jorden. 

SONG-projektet bliver naturligvis noget dyre-
re end de hidtidige observationer med genbrugs-
kikkerter. Men efter Uffe Graaes mening vil det 
til gengæld besvare verdens vigtigste spørgsmål 
for både forskere og lægmand: 

»Spørgsmålet ’om vi er alene i universet’ er 

stjernen den bor ved, har kun en femtedel af so-
lens varme: 

»Den ligger 20.000 lysår væk, og der er 200 
frostgrader på overfladen af den, så der er gan-
ske ugæstfrit.« 

Til gengæld var fundet af OB05390 det fuld-
stændigt uimodsigelige bevis for at mikrolinse-
metoden er velegnet til at finde planeter med 
livspotentiale. Hvis de altså er der. 

Lykkelig fiasko 
Ufologer og science-fiction fans vil sikkert være 
skuffede over at Uffe Graae og hans kolleger kun  
har fundet fem planeter på fire år. Og han ville 
selvfølgelig gerne have fundet flere. Men selv 
den begrænsede succes er ifølge Uffe Graae et 
betydende forskningsresultat. 

»Det vigtigste videnskabelige resultat vi 
egentlig har fået, er at der er forbavsende få Ju-
piter/Saturn-lignende planeter i Jupiter/Saturn-
lignende baner. Ifølge de data vi har indtil nu, er 
det mindre end ti procent der har det. Det fak-
tum at vi kan vise at det er altså ikke hver eller 
hver anden stjerne der har et sådant system, det 
lægger i sig selv nogle begrænsninger for hvor 
mange solsystemer der er af solsystemets type.« 

Med de kommende års observationer vil Uffe 
Graae og hans kolleger gerne beregne hvor man-
ge livsduelige planeter der er i Mælkevejen. Og 
nu kommer de udrangerede stjernekikkerter til 
kort. 

For at komme videre med det spørgsmål skal 
der bygges helt nye teleskoper. 

»Vi havde faktisk haft et signal året før som 
var det første der mindede om noget. Og der 
lukkede vi champagnen op og kølede den med 
flydende kvælstof. Men næste morgen viste det 
sig at vi bare havde haft støj som lignede det vi 
ledte efter. Så da den rigtige planet viste sig, var 
vi lidt skeptiske. Vi åbnede i hvert fald ikke no-
gen champagneflaske.« 

Da planeten OGLE-2005-BLG-390Lb, eller 
OB05390 blandt venner, blev fundet i 2005, var 
de to stjerner og planeten i mikrolinsesystemet 
på linje med hinanden i ti timer. Og det var først 
cirka fem timer inde i passagen at astronomerne 
blev klar over at der nok var noget exceptionelt 
under opsejling. Til at begynde med troede de at 
der bare var tale om et støjfænomen, ligesom 
året før. 

En kold fornøjelse 
Forskerne brugte de næste halvanden måned på 
at gå alle fejlkilder igennem for at sikre sig at der 
ikke var tale om falsk alarm en gang til. Observa-
tionerne fandt sted i august, og det var først 
henne i oktober at de var helt sikre på at de vir-
kelig havde fundet en planet. Det var til gengæld 
så en planet lige efter Uffe Graae Jørgensens ho-
ved. 

»Det største øjeblik var da vi blev klar over at 
vi havde set den mindste planet nogensinde, og 
at det også var den mest jordlignende man no-
gensinde havde set.« 

Planeten OB05390 har både en jordlignende 
bane og en jordlignende størrelse, men det bli-
ver ikke her Uffe Graae skal på vandretur, for 

Artikelserie: Opbrudsforskere

Universitetsavisen har talt med tre videnskabsfolk der har gjort op med ’plejer’. Hvis 

man gør som man plejer, sker der aldrig noget overraskende. Men nogle mennesker 

vælger at bryde med det vante. De bryder op. Og så får livet mening, krydderi og nye 

baner. Også i videnskaben kommer de nye resultater til dem med skæve idéer og nye 

metoder. 

 

PLANETJæGER – Uffe Graae vil med astrofysikken finde svaret på det ifølge ham vigtigste, videnska-

belige spørgsmål: Er vi alene i universet? Han har nu bevist at den metode han vil bruge til formålet rent 

faktisk virker. Hvis han og andre forskere lykkes med at skaffe ressourcerne, vil de med SONG-projektet 

efter fem års arbejde kunne give et overslag over antallet af potentielt beboelige jordlignende planeter i 

for eksempel Mælkevejen. 
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Madanmeldelse

re af de spisende gæster i den 
lektoregnede alder ser terræn-
gående ud. Militærbukser, en 
enkelt hestehale, læderfrakker 
og Indiana Jones-hat, buskede 
fuldskæg af den type der kan 
få en mand helskindet gennem 
en lang vinter. Hvis man troe-
de at det kun var kommende 
vejrpiger der studerede på Ge-
ocenter, tager man fejl. Folk 
ser nyligt hjemvendte ud – fra 
farefulde ekspeditioner til 
fjerntliggende bjergmassiver 
og tundraer. Eller også har de 
pågældende bolig under en 
motorvejsbro, og kommer her 
kun for de billige serveringer 
af haj. I så fald skal det være 
dem vel undt.

christoffer@zieler.dk

fedtet og idiosynkratisk og 
fyldt med giftige cocktailbær at 
der må være tale om hjemme-
bag. 

»Den er lidt vel sød, og lidt 
vel greasy,« funderer Sune som 
betragter sit enorme sekskro-
ners stykke. »Men når det er 
sagt, så er den brankede kant 
der er det mest fedtede ele-
ment, faktisk det bedste. Det 
her er en fornuftig kage når 
man har læst i fire timer og 
trænger til et massivt skud suk-
ker.«

Terrængående klientel
Geologerne er forkælede, det 
ser man faktisk tydeligt. Ud-
buddet af mad er stort og vari-
eret, og det er billigere end 
man er vant til på Københavns 
Universitet. Folk ser også ud til 
at skulle bruge kalorierne. Fle-

re feta i,« mener Sune. »Måske 
er der feta i de andre stykker. 
Den smager af fraværet af fe-
ta.«

Dårlig stamme
Sune kan godt spise mere. Han 
tackler laksen fra buffeten, og 
vi benytter lejligheden til også 
at lange to kopper kaffe, en 
træstamme og en skive brade-
pandekage på bakken. I alt 43 
kroner. Torturfisken viser sig 
at være glimrende på en skive 
hjemmebagt hvidt brød. Langt 
bedre end min lidt standardi-
serede ørredmad. 

Automatkaffen er brand-
varm og rædselsfuld, men det 
er forventeligt. Træstammen – 
dette noble marcipan, er til 
gengæld dagens skuffelse. Den 
er industriel, tør og nedtryk-
kende, mens skærekagen er så 

re og gulerod med en pæn ku-
lør i en delikat bouillon. 

Manden ved kassen er blevet 
afløst af en kvindelig kollega. 
»Ved du hvad slags haj, det 
er?« spørger Sune. »Næ. Jeg 
har ikke mødt den,« hoster hun 
gemytligt til svar.

Sune har valgt de mest inte-
ressant udseende ting fra salat-
baren. Der er et undervands-
lignende broccolimiks af stilke 
og nogle dybrøde, bløde vege-
tabilske stumper hvis identitet 
må forblive en gåde. Han har 
også fundet sig en form for 
kartoffelbaseret moussaka 
med koralfarvet tomatoverfla-
de der smager godt hvis man 
topper den med en pose salt. 
Det sidste ’salat’-element er en 
lidt vel nedkølet butterdejs-
pakke med spinatfyld. »Den 
smager som om der burde væ-

ankomst ti minutter over 12 er 
den potentielle gris pist væk. 

Til gengæld tilbyder den 
propfyldte kantine både en ve-
getarisk kartoffelbøf med salat 
og en fiskeret med navnet »1 
stk Exotic ret haj med ny kar-
tofler«. Kartoffelbøffen koster 
sølle 22 kroner, og for bare tre 
kroner mere kan man spise al 
den eksotiske haj med kartof-
ler man orker. Sune er første-
vælger og tager hajen.

Geocenter tilbyder også et 
udvalg af smørrebrød, og jeg 
supplerer kartoffelbøffen med 
en ørredmad med spirer, rør-
æg og agurk. Til overflod fin-
des her også en række kager og 
byg selv-sandwichmuligheder. 
Et af elementerne er en hel-
kogt laks der ligger på maven 
med citronskiver på ryggen og 
stirrer forsagt i retning af kas-
sen. Dens hud er blevet trukket 
af kroppen som har den været 
offer for en flok kosakkers gru-
fulde tortur. Vi lader laksen stå 
indtil videre. Samlet pris inklu-
siv to halve liter sodavand er 
89 kroner. Det føles ikke dyrt.

Midtvejsevaluering af haj
»Den her haj smager rigtig 
godt,« siger Sune. Selv bider 
jeg prøvende i kartoffelbøffen. 
Frem af den springer en hel 
soltørret tomat, rettens primæ-
re smagsgiver. Det er okay. 
Konsistensen er fin, og det er 
rart at bøffen på grund af de 
soltørrede tomater har karak-
ter af umami, denne japanske 
femte smag (af protein) som 
anmelderdamen på Politiken 
altid giver sig til at definere for 
sine læsere. 
 »Vil du have en midtvejseva-
luering på hajen?« spørger Su-
ne. »Den er fortsat god.« Og 
hvor er det heldigt at den er 
veltillavet, for en stor del af 
verdens hajer er alvorligt true-
de arter. Hvis man partout skal 
spise de sidste dyr fra en given 
art, så bør man i det mindste 
koge dem rigtigt. Tilbehøret, 
foruden de udmærkede kartof-
ler med skræl, er primært por-

GEOCENTER

Af Christoffer Zieler

Mange af os har en hadebog. 
En rædsom tyk bog som vi læ-
ste færdig mens vi hele vejen 
ærgrede os over at den aldrig 
kom i gang, at handlingen løb i 
slalom foran forventningen 
over hundredevis af sider som 
en lygtemand. Og efterfølgen-
de har hadebogen defineret 
hvor mange sider af en given 
bog (det er faktisk 50) man 
skal læse, før man vurderer om 
den skal læses færdig eller ka-
stes bort i væmmelse. Sådan at 
man med den frie hånd kan 
gribe en anden af de millioner 
af gode bøger man er nødt til 
at have læst før man dør, hvis 
man skal dø belæst. 

Min hadebog er Foucaults 
pendul af Umberto Eco. Og 
derfor er det klart at mit blod 
fryser til is da jeg træder ind i 
Geocenters søjlehal og står an-
sigt til metalkugle med en ud-
gave af det ægte pendul bygget 
efter Léon Foucaults berømte 
anvisninger.

Dog: for den modige som 
kanter sig rundt langs væggen 
og trodser det onde pendul, er 
der mulighed for frokost. Da-
gens gæst, Sune, er for eksem-
pel uforfærdet.

»Der er salatbar hvis du er i 
det lune, Sune,« foreslår jeg. 
Han hælder lydigt salat i en 
skål. Pris 6,50 kroner for 100 
gram hvilket er dyrt for blom-
kål, men billigt for syltede 
hvidløg, så det er mest smart 
bare at holde sig til dem. I øv-
rigt vejer de sympatisk nok ik-
ke salaten ved kassen. »Der er 
for 10 ... 15 ... 7 kroner,« siger 
manden.

Den torturerede laks
På disken med varme retter 
står forrest en skål med rødkål. 
Der har sikkert hørt en kødret 
med til kålen, men alle spiser 
tilsyneladende nøjagtig samti-
dig (når pendulet dikterer 
det?) i Geocenter, og ved vores 

Foucaults eksotiske haj
På Geocenter kan sultne og vejr-
bidte forskere og studerende 
mæske sig i billig haj og effektiv 
kage. Eneste krav: de skal finde sig 
i Københavns største pendul
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Interview

på offentlige universiteter, blevet meget dyrere. 
Tidligere skulle man ikke betale når først man 
var kommet ind. Nu er der løbende udgifter hele 
tiden. Brugerbetalingen er tidoblet. Selv for at 
benytte fodboldbanen udenfor skal man betale,« 
forklarer David Florez. 

Offentlige universiteter ruineres
De offentlige universiteters økonomi er punkte-
ret fordi regeringens reform pålægger dem at 
betale pension til underviserne af deres budget-
ter til undervisning og forskning. En udgift som 
staten tidligere dækkede. Det er en beslutning 
som på et enkelt universitet stjæler op mod 50 
procent af budgettet. Reformen er blevet beslut-
tet hen over hovedet på alle dem der har sin 
daglige gang i undervisningsmiljøet. Universi-
tetsbestyrelsen på Universidad Nacional består 
af ni medlemmer hvoraf kun to har deres gang 
på stedet: En professor og David Florez. Resten 
er i sidste ende regeringens repræsentanter. Da-
vid Florez har aldrig prøvet at stemme for noget 
der er blevet vedtaget. Det er altid det samme: 
To mod seks og en rektor der forholder sig neu-
tral.
 Fordi de studerende ikke bliver hørt i bestyrel-
sen, er de nødt til at markere sig andre steder. 
Efterhånden er de blevet gode til at mobilisere 
kampagner og demonstrationer, men jo bedre 
de bliver, desto større den politiske forfølgelse. 
Det seneste er at man er begyndt at udråbe stu-
denterpolitikerne til terrorister i ledtog med op-
rørsgruppen FARC i blandt andet El Tiempo, Co-
lombias største avis. Avisen ejes af vicepræsident 
Francisco Santos’ familie. Er man officielt blevet 
stemplet som terrorist, betyder det at myndighe-
derne retmæssigt har vide beføjelser. Omtalen i 
medierne er endnu en af grundene til at David 

synet med immigrationsmyndighederne et møde 
som David Florez foretrækker ikke at tænke på. 
Han håber blot at hans europæiske pause har 
gjort, at han for en stund er ude af de paramili-
tære gruppers søgelys.

Hængt ud i medierne   
Konflikten i Colombia går langt tilbage. Korrup-
tion blandt magthaverne har i hele det 19. år-
hundrede ført til opstande mellem rige og fatti-
ge. Sidst i 50’erne forenede landets to største 

partier, De Konservative og De Liberale, sig af 
frygt for kommunismen, og siden da har der væ-
ret lukket af for andre politiske strømninger i 
magtens korridorer hvilket har skabt grobund 
for dannelsen af modstandsbevægelser, den så-
kaldte guerilla. De mest kendte bevægelser kal-
der sig FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia) og ELN (Ejército de Liberación 
Nacional). Regeringens svar på denne udvikling 
har været dannelsen af de paramilitære grupper 
der nu truer David Florez og andre studenterpo-
litikere på livet. 
 De sidste år har de studerende protesteret 
mod regeringens universitetsreform der lægger 
op til privatiseringer og brugerbetaling.

»I løbet af de sidste fem år er uddannelse, selv 

ud fra det perspektiv at borgerkrig snarere er 
reglen end undtagelsen i Colombia.

Systematiseret vold
Siden september har der været systematiserede 
angreb på studerende i FEU og på professorer på 
Universidad Nacional der er Colombias største 
universitet. 33 navne er på de paramilitæres li-
ster som bliver længere og længere, og militæret 
kontrollerer universitetets områder. Da David 
Florez i december forlod Colombia, var det fordi 

han følte sig i livsfare. For mange mennesker vil-
le det give trang til at vifte med det hvide flag og 
stoppe alle aktiviteter. 

»Jeg var bange og rystet da jeg forlod landet, 
men jeg mener ikke at angst er nogen mulighed. 
Jeg bliver nødt til at overvinde den følelse. Mit 
liv er i Colombia, og jeg vil tilbage og hjælpe 
med at ændre situationen,« siger David Florez.

Han indrømmer dog at han er bekymret for 
den modtagelse han vil få af myndighederne ef-
ter sit ophold i Europa. For tiden er der meget 
fokus på personer der tager til udlandet for at 
fortælle hvordan landets minoriteter behandles. 
Og hvor det med hjælp fra den danskstartede or-
ganisationen Colombian Students Watch gik 
smertefrit med at komme ud af landet, så er gen-

STUDENTERPOLITIK

Af Julie Caspersen

En udsat personlighed er i Danmark for tiden, og 
Universitetsavisen har sat ham stævne. Intervie-
wet finder sted over en kop kaffe på Nørrebro. 
David Florez bemærker at kaffen, københavner-
latte, selvfølgelig, faktisk er ganske god. Ellers 
har han kun fået dårlig kaffe i løbet af de måne-
der han har opholdt sig i Danmark. 

David Florez er, coffeewise, også svær at impo-
nere. Han er fra kaffelandet Colombia, men ud 
over kaffe, og musikere som Shakira og Juanes, 
så forbinder man desværre også landet med åre-
lang borgerkrig, narkokarteller, korruption og 
guerillabevægelser. Og det er sidstnævnte der 
bringer 21-årige David Florez til Danmark. 

Han studerer jura på femte år på Universidad 
Nacional de Colombia i Bogotá og har været ak-
tiv studenterpolitiker alle årene. Det sidste halv-
andet år har David Florez siddet i universitetsbe-
styrelsen i kraft af sin post som formand for stu-
denterorganisationen FEU (Federación de Estu-
diantes Universitarios). En post som på det sene-
ste er blevet livsfarlig at bestride og derfor har 
bragt ham på pludseligt besøg i Europa. 

Værste situation nogen sinde 
I Colombia handler studenterpolitik også om 
nedskæringer på universiteterne, brugerbeta-
ling, udsigter til privatiseringer og kampen for at 
få medbestemmelse. Forskellen er at det er med 
livet som indsats hver gang man sætter sig op 
imod systemet. Siden Álvaro Uribe blev valgt 
som præsident i 2002, har der 
ifølge en ny rapport udarbejdet på 
initiativ af FEU været 610 kræn-
kelser af studerendes mennesker-
rettigheder, og de sidste to år er 
antallet af krænkelser mere end 
fordoblet. Næsten 400 gange har 
studerende været udsat for trusler 
eller overfald, og David Florez er 
som formand for FEU en af dem 
der har fået den tilspidsede situa-
tion tæt ind på livet.

»Siden september er jeg blevet truet med 
fængsel otte gange af de paramilitære grupper, 
personer tæt på mig, veninder, har man slået på 
gaden, sagt at de skulle passe på; ellers ville man 
slå dem ihjel. Det er ikke så alvorligt sammen-
lignet med hvad man har gjort mod andre stu-
denterpolitikere i Colombia. Dem har man kid-
nappet, tortureret og slået ihjel,« siger David 
Florez.

Volden er eskaleret fordi studerende fra FEU i 
september demonstrerede mod privatiseringer 
og samtidig er begyndt at alliere sig med andre 
sociale bevægelser, der på fredelig vis ytrer sig 
kritisk over for magthaverne. Situationen har al-
drig været værre end nu, og det skal endda ses 

» I Colombia lærer 
man ikke at leve«

POLITISK FORFULGT – Situationen i George 

Orwells klassiker 1984 er virkelighed i dagens  

Colombia. Er man som David Florez formand for 

en studenterorganisation i Bogotá, er man på de 

paramilitære gruppers dødslister. Et faktum der 

har bragt David på et hastigt arrangeret besøg i 

Danmark. Han benytter tiden til at skabe forbin-

delser med europæiske studenterpolitikere.

» Jeg var bange og rystet da jeg forlod landet, men jeg  
mener ikke at angst er nogen mulighed. Jeg bliver nødt til  
at overvinde den følelse. Mit liv er i Colombia, og jeg vil  
tilbage og hjælpe med at ændre situationen.« 

David Florez er formand for studenterorgani- 
sationen i Bogotá og politisk flygtning i en alder  
af 21. Men på trods af at han bliver truet på livet  
i Colombia, er han fast besluttet på at skulle  
hjem og fortsætte kampen. 
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den medfølgende lukning af uddannelser vil vi 
se en forværring af den væbnede konflikt. De pa-
ramilitære grupper og militæret vil vokse i antal 
ligesom mafiaen og narkotrafikken. De unge vil 
ikke have andre muligheder for at forsørge sig 
selv end ved at arbejde for negative kræfter, og 
Colombia vil blive ved med at være et underud-
viklet land hvor livskvaliteten er dårlig. Jeg er 
overbevist om at en ændring af den colombian-
ske situation skal begynde på de offentlige uni-
versiteter. Det er min mening,« afslutter David 
Florez.

En mening der meget vel kan komme til at ko-
ste ham dyrt når han til februar rejser tilbage til 
Colombia. 

jca@adm.ku.dk

Colombia:

Cirka 44 millioner indbyggere

Der er cirka 1,4 millioner studerende

Der findes omkring 279 videregående ud-

dannelsesinstitutioner i Colombia, heraf er 

82 offentlige. Det svarer til 29 procent

46 procent af de studerende på videregående 

uddannelser går på private universiteter

Kilde: Ministerio de Educación Nacional

Florez tog taknemligt imod den diplomatiske in-
vitation fra Colombian Students Watch. 

 
Uddannelse eneste mulighed for fred
Af en mand at være der har betrådt mange taler-
stole og været omtalt i medierne utallige gange, 
så virker David Florez ualmindelig stilfærdig af 
gemyt. Han taler i en dæmpet og alvorlig tone, 
og kun en sjælden gang afslører øjnene at han 
indeholder latinamerikansk temperament. Da-
vid Florez’ beherskede facon skyldes at han er 
vant til at blive overvåget i sit hjemland.

»Når nogen her i Danmark spørger mig om 
noget om Colombia, er det første jeg gør at se 
om der står nogen omkring os. Men jeg føler mig 
mere fri her. Det er trist, for mange mennesker i 
Colombia tror at det ikke kan være anderledes. 
I Colombia lærer man ikke at leve,« siger han. 

Midt i Nørrebros rolige café latte kultur kan 
det være svært at forstå at David Florez’ historie 
fra kaffelandet på den anden side af Atlanten er 
virkelighed. Det er surrealistisk at tale med en 
person der har så dystert et fremtidsperspektiv. 
Spørger man David Florez om prisen ikke er for 
høj, og om han aldrig har overvejet at forlade 
studenterpolitik, er svaret ’no’, efterfulgt af yder-
ligere to gange ’no’ der kun kan tolkes som et 
hvordan-kan-du-dog-spørge.

»Jeg ville aldrig kunne gøre andet end at 
kæmpe for det jeg tror på, og jeg tror at en stor 
del af konflikten i Colombia skyldes manglen på 
uddannelse og manglen på muligheder,« siger 
han. 

For tiden er der meget få uddannelsesmulig-
heder. Af dem der har gået i gymnasiet, er det 
under 18 procent der har mulighed for at ud-
danne sig videre. 

»Med privatiseringen af universiteterne og 

STUDENTERLIV – Siden september er hetzen 

mod de studerende taget til. Billedet er fra okto-

ber 2008 hvor studerende i byen Medellin demon-

strer mod præsident Uribes sociale og økonomiske 

politikker. Ordene på banneret betyder »Stop dra-

bene på de studerende«.

» Jeg ville aldrig kunne gøre andet end at kæmpe for det jeg 
tror på, og jeg tror at en stor del af konflikten i Colombia 
skyldes manglen på uddannelse og manglen på muligheder«

RE-ANNOUNCEMENT

Director
Challenging and attractive position 
to lead a stimulating Asia research 
environment

NIAS - Nordic Institute of Asian Studies 
seeks a new full-time Director. We are looking  
for a forward-thinking and energetic director 
with vision and ideas for the future develop-
ment of our institute.

Position available from 1 June 2009 or a.s.a.p. 
thereafter.

NIAS is an internationally recognized Asian 
studies institute established in 1968. Together 
with 26 Nordic partner institutions, NIAS works 
to promote the study of Asia. The academic 
focus is on the societal transformations of 
modern Asia in their historical context. Fuller 
details at http://www.nias.ku.dk.

Deadline for applications 9 March 2009

Full version of advertisement at  
  http://www.nias.ku.dk/director.pdf
Applications for this position must be based on 
the full version of this advertisement.

Further information on position Chairman 
of the NIAS Board, Lars Bille, Head of Institute, 
Department of Political Science, Copenhagen 
University; Tel: +45 35 32 33 84.
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Debat

mais indlæg læser jeg også, at vi som fakultetsle-
delse allerede skulle have besluttet at indføre 
blokstrukturen på hele Det Humanistiske Fakul-
tet. 

Det må jeg afvise – fakultetets ledelse har in-
gen planer i øjeblikket om at indføre blokstruk-
turen. Det, som jeg gentagne gange i mine oplæg 
på Akademisk Råd, institutledermøder, studiele-
dermøder, studienævnsmøder med videre har 
sagt, er, at vi gerne vil have etableret et pilotpro-
jekt, så vi kan indhøste erfaringer med, hvordan 
blokstrukturen vil fungere i forhold til f.eks. 
sprogfag. Det er også det vi har skrevet i vores 
bidrag til Københavns Universitets strategiske 
handlingsplan. Her har EnGeRom sagt, at man 
gerne vil være sted for et sådant pilotprojekt. 
Hvordan og med hvilke uddannelser dette pilot-
projekt skal etableres, har vi endnu ikke i fælles-
skab fastlagt. 

De problemstillinger, som Ingemai beskriver i 
sit indlæg, er netop grundlaget for de overvejel-
ser, der skal tages, før vi sammen finder ud af, 
hvordan og på hvilken måde pilotprojektet skal 
finde sted. Erfaringerne fra et pilotprojekt skal 
selvfølgelig danne udgangspunkt for, hvordan vi 
dernæst ønsker at forholde os til blok-og seme-
sterstruktur. 

Jeg vil derfor gerne præcisere i forhold til de 
relevante bekymringer, Ingemai Larsen giver 
udtryk for, at der er mange mellemregninger, 
der skal foretages, før der igangsættes en æn-
dring af semesterstrukturen på hele fakultetet. 
Og når der skal træffes en beslutning, så skal det 
selvfølgelig være på grundlag af undersøgelser, 
pilotprojekter og diskussioner med videre, der 
kan kvalificere den beslutning, som træffes. I 
denne proces skal vi selvfølgelig høre de erfarin-
ger, som LIFE og SCIENCE har gjort sig, dels 
med hvordan de konkret indførte blokstruktu-
ren, og dels med hvad det betyder for undervis-
ningen og forskningen – ja for trivslen for både 
studerende og ansatte.

Fleksibilitet i forhold til efterårsferie
Da Det Humanistiske Fakultets uddannelser, de-
res størrelser og faglige foci, er varieret og 
mangfoldig, skal der foretages grundige analy-
ser, koordineres og arrangeres workshops med 
videre der kan bidrage til kvalificeringen af be-
slutningen om, hvordan fakultetet som helhed 
skal håndtere projektet Det Indre Marked. Et ud-
valg, som Ingemai Larsen foreslår, er derfor et 
vigtigt element i dette arbejde. Derudover for-
ankrer vi en projektkoordinator på projektet, 
som skal have til opgave at være tovholder og fa-
cilitere og implementere de forandringer, som 
KU’s indre marked medfører. 

Jeg vil derfor gerne slå fast, at de relevante 
bekymringer, som indlægget lægger for dagen, 
ikke har bund i beslutninger, der er truffet på 
Humaniora. Med hensyn til uge 42 fortæller rek-
toratet, at Det Farmaceutiske Fakultet længe har 
fungeret uden centralt aftalt ferie i uge 42. Det 
har ikke givet anledning til store problemer. 
Rektoratet anerkender naturligvis, at det kan 
være et problem for nogle medarbejdere. Derfor 
er der også fleksibilitet i retningslinjerne netop 
omkring uge 42.

 Desuden er det aftalt, at retningslinjerne vil 
blive evalueret med henblik på de personalepoli-
tiske forhold senest to år efter ikrafttrædelse. 
Rektoratet har med glæde noteret sig, at udval-
get på Det humanistiske fakultet også tilslutter 
sig visionerne i Indre marked for uddannelse. 

ligesom det juridisk fakultet er økonomisk af-
hængig af, at vores samfund mener, der er be-
hov for advokater. Men dette kompromitterer jo 
ikke fagenes videnskabelighed. Teologi er en 
kritisk, undersøgende, fordomsfri videnskab, og 
det kan hverken folkekirken eller to vildfarne re-
ligionsfolk lave om op.

En religion, to fakulteter
Og så en ting til. Herbener og Provencal er helt 
oppe i det røde felt over, at vi har et helt, nej to 
hele fakulteter for én religion i Danmark. Det er 
både forskelsbehandling og ting, der er værre. 
Til det er der vel bare at sige, at hvis islam eller 
buddhismen havde været enerådende religioner 
i europæisk og dansk kultur i årtusinder, og hvis 
disse religioner vel at mærke også havde udvik-
let en kritisk teologisk videnskab, og hvis firs 
procent af landets befolkning blev muslimer el-
ler buddhister - ja, så ville der nok også være en 
overvægt af forskere, der forskede i islam eller 
buddhisme. I en sådan situation, hvor kristen-
dommen var historisk og social ubetydelig og 
blot blev studeret som et bifag på religionshisto-
rie, ville de to herrer så stadig bekæmpe teologi-
en lige så indædt som nu?

PS. Herbener og Provencal skal altid have det sid
ste ord, så jeg ser frem til deres replik i et af de 
kommende numre af avisen.

Hum er ikke klar til Det 
Indre Marked endnu
BLOKSTRUKTUR
HANNE LøNGrEEN, prodekan for uddannelser

Ingemai Larsen udtrykker på vegne af fagudval-
get på Institut for Engelsk, Germansk og Ro-
mansk (EnGeRom) bekymring for, hvordan Det 
Humanistiske Fakultet i praksis vil implemente-
re Københavns Universitets visionære projekt 
om et indre marked for uddannelser. (UA 1/09, 
side 21)  

Københavns Universitet er ikke blot landets 
største videnskabelige arbejdsplads, men har 
desuden også landets største volumen af stude-
rende. Det er derfor et stort og ambitiøst projekt, 
som her er sat i søen. Udvalget deler, som jeg og 
den øvrige ledelse på Københavns Universitet, 
visionen om at studerende gennem det Indre 
marked vil få mulighed for at øge uddannelser-
nes tværfaglighed. Jeg læser derfor Ingemai Lar-
sens indlæg som at vi enige om at Det Indre Mar-
ked er et vigtigt projekt.

Hvert fakultet har nu til opgave at implemen-
tere projektet, hvis første milepæl er, at den 
1.9.2009 skal års- og skemastrukturen være på 
plads. I praksis betyder det, at blok- og semester-
strukturen skal kunne sameksistere. På Det Hu-
manistiske Fakultet er vores ambition derfor at 
opfylde målet om, at års- og skemastrukturen 
skal være på plads den 1.9.2009. I øjeblikket ar-
bejder vi derfor målrettet på at få strukturen for 
dette sat på skinner.

Ingen planer om blokstruktur på Hum
Det Indre Marked er dog ikke blot et strukturelt 
projekt, men skal også indholdsudfyldes. Og det 
er her jeg læser udvalgets bekymringer. Af Inge-

stendommen, ja så at sige en slags kærlighed til 
selve stoffet. Den holdning er ikke noget specielt 
for teologi. Den må gælde alle videnskaber, der 
beskæftiger sig med kulturelle fænomener, her-
under også religions viden skab.

 
Et ikke-eksisterende alternativ
PH vil rive fra hinanden. Jeg vil holde sammen. 
Men det er ikke noget reelt alternativ. Jeg har 
forsøgt at vise, at kristendom og religion gene-
relt som videnskabeligt anliggende deler vilkår 
med alle andre kulturfag. 

Det er efter min mening det, der er sagens 
kerne: at der er et centralt videnskabeligt felt, 
hvor der stilles analytiske og kritiske spørgsmål 
til normative spørgsmål. Heri ligger også, at uni-
versitetsteologien selvfølgelig er kølig, det vil si-
ge netop analytisk og kritisk. Universitetsteolo-
gien er cool.

 

Teologiens videnskabe-
lighed kompromitteres 
ikke af kirken
RELIGIONSSTRID II
LArS SANDBECK, 

ph.d.-stipendiat, cand. theol.

Det er da utroligt så meget energi, de to religi-
onsfolk Jens-André P. Herbener og Philippe Pro-
vencal bruger på at bekæmpe teologien. Først i 
Faklen, siden i Politiken og nu i Universitetsavisen 
har de to herrer travlt med at overbevise sig selv 
om, at teologi ikke hører hjemme på universite-
tet. 

Begrundelsen er, at teologi per definition ikke 
kan være en videnskab, fordi den er forviklet 
med folkekirken. Jeg vil gerne personligt give 
dem en rundtur på Det Teologiske Fakultet, så 
de ved selvsyn kan konstatere, de tager fejl. Men 
da jeg ikke kan forestille mig, noget i denne eller 
andre verdener kan få dem til at ændre hold-
ning, skriver jeg dette læserbrev i håb om, at an-
dre kan have interesse i det.

Teologi er ligesom jura og medicin et professi-
onsfag. Folk, der bliver uddannet i disse fag, bli-
ver derfor typisk præster, advokater og læger. 
Man kan ikke blive præst uden først at have læst 
teologi, men man kan godt læse teologi uden at 
ville være præst. Noget tilsvarende gælder na-
turligvis også for jura og medicin. 

Professionstagernes videnskabelighed
Det er klart, aftageren kan stille krav til fagene. 
Fx kunne man forestille sig, at folkekirken kræ-
vede af de teologiske fakulteter, at teologerne 
skulle være bedre orienteret om kristendom-
mens historie eller om biblen generelt. Et sådant 
krav kunne man sagtens imødekomme. Men 
hvis kirken krævede, at studiet af biblen ikke 
måtte være videnskabeligt og kritisk, ville fakul-
teterne naturligvis sige fra. 

Aftageren vil med andre ord aldrig kunne stil-
le krav til professionsfagene, der kompromitte-
rer deres videnskabelighed. Og det er netop sa-
gens kerne: teologiens videnskabelighed er ikke 
afhængig af, om der er en folkekirke eller ej. Fa-
kulteternes eksistens er naturligvis økonomisk 
afhængig af, at folkekirken vil ansætte teologer - 

Universitetsteologi  
er videnskab
RELIGIONSSTRID I
TrOELS ENGBErG-PEDErSEN, 

professor, Teologi, KU

Philippe Provencal og Jens-André P. Herbener 
(PH) fra Syddansk Universitet har i Universi tets
avisen nummer 1/09 kritiseret min julekronik i 
nummer 15/08 om universitetsteologiens raison 
d’être. Jeg skal gerne på ny prøve at indkredse, 
hvad det hele burde handle om – så at sige sagen 
selv, men desværre kan jeg af PH’s indlæg se, at 
jeg ikke kan gøre mig de store forhåbninger om 
at blive forstået. 

 
Universitetsteologiens mål
Min pointe i det, jeg skrev om universitetsteolo-
giens mål, var kort fortalt denne: 

Der er et centralt felt i forbindelse med sam-
fundets religiøse praksis, som er universitetsteo-
logiens område. Det er et felt, hvor man hol-
der ting sammen, der altid skal holdes sammen: 
teori og praksis, det kritisk-analytiske og det 
normative. 

Det vil PH ikke se. I stedet vil de rive tinge-
ne fra hinanden: teori her og praksis dér; kritisk 
analyse her og normativ udfoldelse dér. På det 
punkt slår de følge med en række ’religionskriti-
kere’ i det offentlige rum.

 
D’herrers alternativ
Ved at adskille og rive fra hinanden vil PH holde 
den religionsvidenskabelige fane højt. Til gen-
gæld når de aldrig frem til at besvare det for mig 
at se afgørende spørgsmål: Hvad er den 
religionsviden skabelige erkendelsesinteresse? 
Hvorfor driver man religionsvidenskab (som 
man efter min mening skal)?

Ved slet ikke at forholde sig til det spørgsmål 
kommer PH til at give indtryk af, at striden står 
mellem videnskab og mission, som om vi alle 
vidste, at viden skab er værdi neu tral, positivi-
stisk og så videre, hvilket sandt at sige er et no-
get forældet synspunkt. 

Med andre ord: PH (og andre med dem) op-
stiller et alternativ, der både er forældet og 
uhold bart, og som i øvrigt også bygger på en ka-
rikatur af universitetsteologien. På den måde får 
vi ikke fat i sagen selv.

 
Mit eget bud
Hvordan ser vores verden ud? Religion er en del 
af virke ligheden. Religioner findes og vil givetvis 
fortsætte med at gøre det. 

Ville verden være bedre, hvis der slet ikke 
fandtes reli gioner? Jeg tror det personligt ikke. 
For religioner er to ting: De er kulturdannere og 
kultur bærere. Og de er magtmidler og kampråb. 
Det første er godt, det sidste er skidt. Sådan er 
mennesker. 

Det er umuligt at forstå, hvordan vi havde 
kunnet have de gode sider af vores samfund, 
som der dog trods alt også er, hvis det ikke hav-
de været for religionen, in casu kristen dom men. 
Men jeg skynder mig at tilføje: kristendommen i 
samspil med religions kri tikken fra renæssancen 
og frem, og ikke mindst oplysningstiden.

I det teologiske arbejde kræves der altså ana-
lyse og kritik. Men der kræves også en form for 
lydhørhed over for, hvad der står på spil i kri-
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Deltidsansatte mobbes
TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN
MOrTEN HjELT, formand for DVIP-KUA, 

Klubben af deltidsansatte undervisere på KUA

Kære Ralf Hemmmingsen og Lykke Friis

Er der da slet ingen ende på den arrogance og 
forskelsbehandling, for ikke at sige direkte mob-
ning, man som deltidsansat ved Københavns 
Universitet skal udsættes for? 

Universitetet gennemfører i efterårssemestret 
2008 en storstilet undersøgelse om ’Trivsel på 
arbejdspladsen’, men undgår omhyggeligt at in-
kludere de talløse deltidsansatte, der på mange 
fag står for over halvdelen af den udbudte un-
dervisning. Man skønner åbenbart ikke, det er 
nødvendigt at høre, hvordan denne store gruppe 
af ansatte trives med at være ansat på Køben-
havns Universitet? For det kan da vel ikke skyl-
des, at man blot har villet undgå, at undersøgel-
sens konklusioner blev påvirket i uønsket ret-
ning, så det hele kom til at se mindre rosenrødt 
ud?

En af de mest virkningsfulde former for mob-
ning er som bekendt at holde andre uden for 
fællesskabet, og det er just, hvad der foregår her. 
Universitetet mobber sine deltidsansatte! Men 
det fremgår selvsagt ingen steder af rapporten, 
når man undlader at spørge dem, der rent fak-
tisk bliver udsat for mobning. Det svarer til at la-
ve en undersøgelse på en skole, hvor man kun 
spørger rektor, lærerne og de stærkeste elever. 
Det er i bedste fald idioti, i værste diskriminati-
on.

Det er fuldstændig ufatteligt, at Universitetets 
ledelse endnu engang strategisk glemmer de 
deltidsansatte, hvis arbejdskraft man ellers er 
fuldstændig afhængig af for overhovedet at kun-
ne drive universitetet og opretholde den STÅ-
produktion, der sikrer næste års bevillinger!

I dybeste undren

PS: Send en indmeldelse til mortenhjelt@mail.dk , 
indbetal kr. 100 på DVIPKUA´s konto i Amager
banken reg. nr.  5201 konto nummer 1537006 – 
og husk endelig at skrive navn på indbetalingen.

Pensionist – aldrig i  
livet!
FRATRæDELSER
BjArNE BISBALLE, Administrativ TAP

Alle er vist efterhånden blevet klar over, at den 
tidligere tvangspensionering af universitetets 
medarbejdere ved halvfjerdsårsalderen nu er af-
skaffet, hvilket fremover vil kunne få den bivirk-
ning, at emeritus-racen med tiden vil uddø, for 
hvorfor skulle en lektor/professor dog frivilligt 
overgå til emeritusstatus og afgive sit fede kon-
tor, sin assistenthjælp og sin efterhånden høje 
faste månedsløn, for så oven i købet at skulle be-
gynde at tære på sin pensionsopsparing? 

Nej, vel? Lad os dog holde den kørende så 

Midt i alle de praktiske ændringer, der nu skal 
ske, er det helt afgørende at fastholde det indly-
sende mål om en bedre udnyttelse af universite-
tets faglige rigdom og mangfoldighed til glæde 
for både studerende og medarbejdere.

Gør KU socialt  
ansvarlig
FAIR TRADE KU
UFFE KrAG KrISTENSEN, 

stud.scient.pol., Fair CSS 

Henover et koldt og vådt efterår er vi en gruppe 
på Center for Sundhed og Samfund, der har stil-
let os selv spørgsmålet, om ikke en institution 
som Københavns Universitet burde gå forrest i 
kampen for social retfærdighed?

Vi ønsker et universitet, der forholder sig til 
verden omkring sig og ikke kun fortolker den. 
Indviklede samfundsteorier glemmer ofte at til-
byde et forandringsforslag, og de forslag, som 
tilbydes, udelades ofte fra pensum. Hvad kan vi 
selv gøre?

Vi skal have Fair Trade-universiteter i hele 
Danmark! På CSS gik hele oktober måned med 
at planlægge en event, hvor vi delte gratis Fair 
Trade kaffe ud til mere end 300 studerende på 
en kold novemberdag. I samme uge holdt vi en 
debataften og sluttede hele ugen af med et brag 
af en fest, hvor vi serverede Fair Trade Mojitos.

Men hjælper det? Vi har ikke revolutioneret 
vores fakultet, men overalt finder vi opbakning. 
Mere end 400 af vores medstuderende har indtil 
videre skrevet under på, at de også ønsker at vo-
res fakultet skal være et Fair Trade Fakultet, 
hvor vi kan købe Fair Trade-produkter. 

Vi må gøre op med uretfærdige handelsafta-
ler, der gang på gang tryner fattige mennesker 
rundt om på kloden. Vores erfaring er, at den 
politiske opbakning på internationalt plan 
mangler. Derfor starter det hele hos os selv. Det 
er os, der kan sende et budskab og give fattige 
mennesker en stemme i vores del af verden.

At København er blevet Fair Trade By, og at 
KU forhåbentligt inden for en overskuelig frem-
tid kan kalde sig selv et Fair Trade Universitet, 
løser naturligvis ikke alle fattigdomsproblemer i 
verden. Men det er starten på en udvikling og 
sender et stærkt signal til omverdenen om at og-
så institutioner som Københavns Universitet an-
erkender de uretfærdigheder, der er iboende i 
den globale handel, som den ser ud i dag. 

Hvis du er interesseret i at være med til at gø-
re KU til Danmarks første Fair Trade Universitet, 
så kontakt os. Og hvis du er studerende på CSS 
og støtter projektet om et Fair universitet, så 
meld dig ind i vores Facebookgruppe Fair CSS. 
Indtil videre er vi kun i gang på CSS, så der er 
masser af fakulteter der stadig mangler at få den 
fair ånd spredt til sine medstuderende.

Sæddonorer søges. Du skal være mellem 18 og 35 år og være sund og rask 
uden arvelige sygdomme. Vi mangler primært donorer med blondt, mellemblondt 
og rødblondt hår og blå, grå eller grønne øjne.

Du donorer sæd minimum to gange om måneden og får udført blodprøvekontrol 
hver 3. måned. Donationen afhentes på din bopæl og honoreringen er 500 kr.  
skattefrit pr. sædprøve.

Kontakt venligst Joakim Lundström på donor@lundstrom.dk eller ringe på 
mobil: 2627 3714.

Giv en hånd
Giv en hånd til barnløse par i behandling hos speciallæge

Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF?

Fertilitetsklinikken
IVF

Læs mere på www.lundstrom.dk

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

DEN AMERIKANSKE 
FORFATNING OG HØJESTERET
 
 

Mød US Supreme Court Justice Antonin Scalia 

Hvad er Højesterets rolle? Hvordan fortolker en verdensmagt i det 21.
århundrede en mere end 200 år gammel forfatning?
Kom og hør et af tidens mest begavede bud fra en af verdens højst profilerede 
dommere, US Supreme Court Justice Antonin Scalia, på Københavns Universitet. 

Program:
•	 Velkomst	ved	prorektor	Lykke	Friis
•	 Indledning	ved	professor	Ditlev	Tamm
•	 Forelæsning	ved	Antonin	Scalia
•	 Debat

Tid og sted:
Mandag	den	16.	februar	kl.	15.00-17.00	i	Festsalen,	
Københavns	Universitet,	Frue	Plads,	København	K.	
Herefter reception i Gobelinsalen. 
Alle	er	velkomne.	Ingen	tilmelding.

Arrangør:
Center for Retskulturelle Studier ved 
Det	Juridiske	Fakultet,	København	Universitet	
samt	Ernst	Andersen	og	Tove	Dobels	Fond.	

Læs	mere	på:
http://jura.ku.dk/Kalender/antonin_scalia/
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Synspunkt

MEDFINANSIERING
Af formændene for DFF’s faglige forskningsråd: KIrSTEN 

DrOTNEr (FKK), LArS FUGGEr (FSS), CHrISTIAN LUND 

(FSE), jES MADSEN (FNU) og MArCEL SOMErS (FTP).

Fremover vil væsentlig færre forskere end hidtil kunne få 
andel i bevillinger fra Det Frie Forskningsråd (DFF). Det 
skyldes en markant ændring i rådenes bevillingsregler, 
som er indført med finansloven for 2009. 

Ændringen, som er vedtaget med støtte fra Rektorkol-
legiet, indebærer at forskningsprojekter i princippet skal 
fuldfinansieres. Mere præcist indføres et loft på ti procent 
over den andel af de samlede direkte udgifter til et pro-
jekt, som må kræves medfinansieret af statslige forsk-
ningsinstitutioner, når der gives bevilling fra Det Frie 
Forskningsråd eller Det Strategiske Forskningsråd. Indi
rekte udgifter, såsom el, husleje og administration, skal 
dækkes via den forhøjede overheadsats på 44 procent, 
som er indført ved samme lejlighed.

Medfinansieringsloftet medfører, at ansøgere fremover 
kan søge dækning for alle relevante projektudgifter, her-
under løn. Det Frie Forskningsråd, og herunder de fem 
faglige forskningsråd, har historisk haft en meget bred 
vifte af støtteformer. De har hidtil bl.a. fungeret som det 
kit, der bandt tingene sammen i forskningsgrupperne, så 
medarbejderne havde midler til at ’forske i arbejdstiden’. 

Endnu lavere succesrater
Hidtil har man fra forskningsrådssystemet kun i begræn-
set omfang dækket udgifter til løn til forskningstid, der 
bør være en naturlig del af en fast ansættelse på en forsk-
ningsinstitution. De faglige råd har i vid udstrækning be-
vilget løn til yngre forskere uden fast ansættelse, men 
hidtil har det krævet særlig argumentation at få dækket 
lønnen for fastansatte VIP- og TAP-medarbejdere. 

De nye regler betyder også, at forskningsrådene ikke 
må beskære de ansøgte beløb for at kunne uddele flere 
bevillinger. Således må der ikke gives en delbevilling for 
at hjælpe en god idé i gang eller for gennem rådets kvali-
tetsstempel at forbedre vedkommendes muligheder for at 
opnå støtte fra andre kilder. 

Fremover kan man som udgangspunkt søge alle de for 
projektet relevante lønudgifter dækket, og det siger sig 
selv, at dette giver mindre forskning for de midler, rådet 
giver i støtte. Da Det Frie Forskningsråd ikke er tilført 
nævneværdigt ekstra midler til direkte omkostninger i 
forskningsprojekter, så vil dette medføre markant lavere 
succesrater end de i forvejen lave succesrater på 15-20 %. 

Fiktiv medfinansiering
Hvor stort faldet i succesraterne vil blive, afhænger af 
hvordan forskerne og ikke mindst deres institutioner vil 
reagere. Spørgsmålet er, hvorvidt institutionerne vil tvin-
ge forskerne til at søge alle udgifter dækket. Isoleret set 
vil det være fristende for institutionen, men det vil samlet 
set betyde et stort fald i bevillingsprocenterne, og mange 
forskere vil således ikke se deres ansøgning nyde frem-
me. 

Finanslovspartierne og VTU har benyttet regelændrin-
gen til i et snuptag at ’frigøre’ 400 millioner kroner i ba-
sismidler på universiteterne. Dette tal er ganske stort i 
forhold til den reelle basismiddelforøgelse i finansloven 
og kommer fra en opgørelse over, hvor mange midler in-
stitutionerne har brugt på ’medfinansiering’ af forsk-
ningsrådsbevillinger. Tallet har desværre intet at gøre 
med den faktuelle medfinansiering, for der skelnes ikke 
mellem løn til fastansatte forskere, som efter DFF’s skøn 
er den væsentligste post, og egentlig medfinansiering. 

Reelt betyder dette ikke desto mindre, at ansvaret for 
en lang række forskningsprojekter flyttes fra Det Frie 
Forskningsråd til universiteterne. 

Armslængdeprincip sikrer forskningsfrihed
Det Frie Forskningsråd, og herunder de fem faglige forsk-
ningsråd, har historisk arbejdet for at fremme de yngre 
forskeres idéer og udvikling. Vi har betragtet rådets mid-
ler som risikovillig kapital, som skulle gives til de bedste 
idéer og sikre vækstlaget i dansk forskning. Dette er sket 
ved en uafhængig fagfællebedømmelse i en national kon-
kurrence, hvor forskerens egen idé og projekt er blevet 
vurderet, og kvalitet har været det helt uomtvistelige kri-
terium. 

Dette sunde armslængdeprincip har betydet, at forske-

re har stået relativt stærkt overfor institutledere, dekaner 
og rektorer i valget af forskningsproblematik og metode. 
Det har således sikret en væsentlig grad af forskningsfri-
hed. Med omlægningen af bevillingspraksis vil meget 
færre projekter kunne finansieres af Det Frie Forsknings-
råd, og langt flere forskningsprojekter må skulle finansie-
res af universiteter, fakulteter og institutter over basisbe-
villingerne. 

Projekterne vil dermed ikke længere være i national 
konkurrence, og den uafhængige fagfællebedømmelse, 
som Det Frie Forskningsråd hidtil har ydet, vil ikke læn-
gere fungere som kvalitetssikring i processen. Universite-
terne skylder derfor at redegøre for, hvilke procedurer, 
man fremover vil benytte, så idéer får en uafhængig kva-
litetsbedømmelse, og så man ikke alene satser på det sik-
re og støtter de prøvede kræfter.  

Negative følger for dansk forskning
Vi har forgæves forsøgt at overbevise såvel det politiske 
system som Rektorkollegiet om, at de nye regler har sær-
deles negative følger for dansk forskning, og at de alt an-
det lige mindsker den enkelte forskers frihed til og mulig-
hed for at forfølge sine gode forskningsidéer. Derudover 
mindskes den del af rådsbevillingerne der kan bruges på 
forskeruddannelse og midlertidigt ansatte, i særdeleshed 
ph.d.- og postdocniveauerne, og dermed vækstlaget for 
både fri og strategisk dansk forskning. 

De faglige forskningsråd i DFF vil gøre, hvad vi kan for 
at sikre fortsat støtte til så meget fremragende forskerini-
tieret forskning som muligt. Men vi har måttet foretage 
en del ændringer i de nyligt offentliggjorte forårsopslag, 
som kan findes på www.fi.dk/dff, og flere vil følge til ef-
teråret. Vi, vore rådsmedlemmer og sekretariater står til 
rådighed for yderligere uddybning med henblik på for-
årets hovedansøgningsfrist 2. marts, men som det frem-
går af ovenstående, er det langt fra alt, vi er i stand til at 
svare på - og langt mindre at forsvare - i forbindelse med 
de nye regler.

Mindre fri forskning gennem  
det Det Frie Forskningsråd

længe som muligt, og gerne til støvets år, som 
for den del af det videnskabelige personale, der 
har holdt den kørende til godt op i tresserne, 
nok i gennemsnit ligger nær de halvfems. 

Jeg gør opmærksom på et problem som KU 
må finde en løsning på: Hvordan slipper KU på 
en pæn måde af med de gamle, der efterhånden 
statistisk set fagligt vil falde af på den, så der kan 
blive plads til friske kræfter i stedet?  Vil en pro-
fessor på under de halvfjerds i en ikke så fjern 
fremtid være en sjældenhed? Bliver man nødt til 
at indføre formelle afskedigelsesudvalg? 

På min lokale arbejdsplads, som er Statens 
Naturhistoriske Museum, fik alle over de tres for 
nylig tilbudt lukrative fratrædelsesordninger, og 
disse blev da også flittigt benyttet, men kun af 
TAP-personalet. Ikke en eneste VIP lod sig friste.

Dekankritik præciseret
RETTELSE
BErTHE MArIE WILLUMSEN, 

professor, Biologi, KU

I Universitetsavisens rapport over mødet mellem 
medarbejdere og rektor, dekan og institutleder 
(’Dekanens dårlige dag’, UA 1/09) er der mange 
nøjagtige citater; men det fremgår ikke klart at 
jeg ikke aner hvor mange mennesker der er ble-
vet ansat på fakultetskontoret i de seneste to år. 
Dekanen har ikke fortalt os det, trods spørgsmå-
let.

I reportagen hedder det: »Berthe M. Wil-
lumsen kritiserer at fakultetet har ansat 37 per-
soner flere end i 2005 til en gennemsnitsløn på 
over 400.000 kroner.«

Det var blot nogle tal jeg greb ud af luften som 
illustration af hvordan det kunne have været 
håndteret.

Det burde være:
Berthe M. Willumsen kritiserer at dekanen ik-

ke svarer på det stillede spørgsmål: »Svaret kun-
ne have været: ”Ja, jeg har ansat N personer til 
en gennemsnitsløn på X kroner per år, og det har 
jeg gjort fordi ...” Der er kun een måde, og det er 
at fortælle det og så tage skraldet hvis der er et 
skrald.«

På den måde det er citeret, kommer det til at 
lyde som om jeg ved noget om antallet af men-
nesker der er nyansat på fakultetet og deres gen-
nemsnitsløn. Og som om jeg i mit indlæg kritise-
rede det nøjagtige antal af mennesker og udgif-
ten. Det gjorde jeg ikke; i hvert fald ikke ekspli-
cit.

Jeg kritiserede at dekanen ikke svarede os på 
spørgsmålet, og at det derved virker som om han 
ikke tager ansvar for sine beslutninger.

» Nye bevillingsregler hos forskningsrådene vil få særdeles  
negative følger for dansk forskning og mindske den enkelte 
forskers frihed til at forfølge sine gode forskningsidéer«
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ydelse: egen forskning og undervisning. 
I stedet er der opstået et voksende felt af top-

styrede leder-igangsatte aktiviteter og kontrol-
mekanismer der fra det politiske niveau siver 
ned igennem universitets hierarkier. Her optræ-
der især to engagementstruende bivirkninger. 
Den ene er ændringen fra en akademisk selvsty-
rende iværksætterkultur til en lønmodtagerkul-
tur hvor chefens ledelsesret spiller en voksende 
rolle. 

Den anden skyldes det store tids- og ressour-
ceforbrug på de nye tiltag, mest konkret i form 
af krav om mødedeltagelse og udfærdigelse af et 
stort antal papirer der skal informere, dokumen-
tere og argumentere for disse aktiviteter. 
 Anvendelsen af disse mekanismer er uforene-
lige med grundforskningens særlige kendetegn. 
Her kan man ikke bare bestille de resultater man 
ønsker. Man er nødt til at stole på at de kommer 
i kraft af medarbejdernes eget engagement. Der-
for har det store omkostninger for samfundet 
hvis ændringerne i universiteternes struktur og 
ledelse fører til at forskerne oplever at deres 
egen forskning, undervisning og formidling ikke 
mere står i centrum.
 Det afgørende er her om samfundet har viljen 
til at give forskerne frie hænder til at følge deres 
egne ideer inden for det område de er ansat til at 
varetage eller om man vil have et system hvor 
forskerne i hverdagen bliver styret, kontrolleret 
og administreret i alle ender og kanter. 
 I et ministerium ligesom i erhvervslivet er suc-
ceskriteriet for det der skrives at ministeren eller 
ledelsen kan bruge det. Det forhindrer ikke at 
medarbejderen kan opleve ejerskab til det, men 
det er kun rigtigt godt hvis det faktisk kan bru-
ges. Den enkeltes personlige succeskriterium 
kan ikke gøre det top-styrede succeskriterium 
rangen stridig. Ejerskabet vil være en anpart af 
organisationens fundamentalt top-styrede pro-
cesser.
 Her er det forskellene til universitetet findes. 
Universiteter kan ikke opnå succes ved i udgangs-
punktet at sigte mod at gøre ledelsen glad. Den 
form for ejerskab universiteter skal leve af, kræ-
ver ubetinget loyalitet over for medarbejderens 
forskning i deres ’egne’ selvstyrende projekter. 

Et oplevet underskud af anerkendelse
I det traditionelle universitet var ejerskabet til 
forskningen sædvanligvis total. Alene af den 
grund at der kun ved ganske særlige lejligheder 
var ledere der interesserede sig for hvad forsker-
ne opnåede. I det nye universitet er der derimod 
i ledelsen en meget stor interesse for at tilegne 
sig, måle og udstikke retningslinjer for medar-
bejdernes forskningsindsats. 

FORSKERFRIHED

Af Peter Harder, Carl Bache, Mogens Flensted- 

Jensen, Lene Koch, Søren Peter Olesen, Kaj Sand- 

Jensen – alle medlemmer af Det Forskningspolitiske 

Udvalg i Videnskabernes Selskab. 

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 
(KDVS) udgav i januar 2009 en hvidbog som tog 
universitetsloven op til en kritisk undersøgelse. 
Hvidbogen kom i anledning af den forestående 
revision af loven. 

Hvidbogen anerkender principielt fordelene 
ved den enstrengede ledelse og anvendelsen af 
ansatte ledere der blev indført med Universitets-
loven af 2003. 

Hvidbogen forsøger at dokumentere og be-
grunde at Universitetsloven af 2003 har haft 
nogle negative følger; følger som strider imod 
de oprindelige politiske hensigter med loven og 
mod universiteternes formål. 

Hovedsigtet med hvidbogen er at få genind-
ført den personlige forskningsfrihed for forsker-
ne. For eksempel kunne lovens hovedtekst om 
dette hedde ’Universiteterne har forskningsfri-
hed og skal vogte over den enkelte forskers 
forskningsfrihed, ytringsfrihed og over viden-
skabsetik’.  

Eftersyn kan fjerne negative bivirkninger
Ledelsen skal naturligvis kunne pålægge viden-
skabelige medarbejdere undervisning, myndig-
hedsudredning og anden formidling. Men vi me-
ner at egentlige forskningsopgaver ikke skal på-
lægges, men baseres på gensidige aftaler mellem 
ledelse og medarbejdere med respekt for den 
enkeltes ansættelsesvilkår. 

Eneste undtagelse herfra er at ledelsen skal 
kunne pålægge forskeren at udføre bestemte op-
gaver når disse er en del af universitets bevil-
lingsforudsætninger direkte i finansloven.  
   Det efterfølgende er et let forkortet og omskre-
vet kapitel 6 fra rapporten og handler om poten-
tielle problemer som kan begrundes i manglen-
de respekt for den enkeltes forskningsfrihed. 

Opfattelsen hos KDVS er at det igangværende 
eftersyn bør benyttes til at rette både loven og 
den skadelige administrative praksis ind så de 
negative følger kan elimineres. En sådan æn-
dring vil både være i politikernes og universite-
ternes interesse – og ikke mindst i samfundets.
 
Topstyring fjerner fokus fra kerneydelser
De skadelige følger kommer i vidt omfang fra de 
markante ændringer i ’incitamentsstrukturen’ 
som reformen selv har skabt. Mange forskere 
oplever at fokus nu er fjernet fra deres kerne-

Videnskabet

ALMINDELIG 
SUND 

FORNUFT

Informationssikkerhed på KU

Slå tænkeren 
til på Facebook
Over 1,7 mio. danskere er på Facebook. Og på LinkedIn, Plaxo, Youtube, MySpace osv. 
Vi chatter, viser billeder, sender vitser, oploader videoer og kommenterer på kryds og tværs. 
Vi deler ud af vores privatliv som aldrig før. Fordi vi kan. Og måske også lidt fordi vi ikke altid 
tænker over, HVOR offentlige de sociale medier er. 

Så husk at slå ’tænkeren’ til, og brug din sunde fornuft. For din egen, dine venners, 
dine kollegers og dermed også universitets skyld. 

Der findes programmer, der systematisk støvsuger nettet for alle interessante oplysninger 
om dig, dine interesser, hobbyer, bopæl, job, ægtefælle og børn. Guld for en hacker. 
Og rigtig skidt for dig – og i nogle tilfælde også for universitetet. 

Giv ikke alt for mange oplysninger fra dig. Husk, at viden og oplysninger, der tilhører 
universitet, ikke må lægges uautoriseret på internettet. Og indstil de forskellige sociale 
medier og tjenester på et af de højeste sikkerhedsniveauer. For visse oplysninger ønsker 
du måske ikke at møde igen i forkerte sammenhænge – eller senere i livet.

• De sociale medier giver os ’evigt liv’ – på godt og ondt
• Vi efterlader personlige spor overalt på internettet
• Facebook og andre sociale medier ejer vores indhold 
• Oplysningerne bliver solgt videre til andre virksomheder – ofte udenlandske
• Facebook, Plaxo, LinkedIn mv. hører ikke under dansk lovgivning 
• Facebook mv. bliver ofte angrebet af hackere, der vil have fat i vores personlige oplysninger
• Hvis vi accepterer quizzer, spil eller test på Facebook, giver vi automatisk udvikleren af    
   applikationen lov til at indhente oplysninger om vores venner og andre i vores netværk.

Forskning skal ikke 
gøre ledelsen glad
Forskere er komplet afhængige af andre forskeres  
anerkendelse. Til gengæld kan en leder have en  
direkte negativ virkning på en forskers arbejde –  
selv når lederen forsøger at opmuntre. Det kan lyde 
paradoksalt, men i universitetsverdenen skal ledelsen  
måske helst koncentrere sig om holde sig væk
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 Ledelsen skal prioritere de knappe ressourcer, 
træde i karakter hvor der er problemer og sørge 
for at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår inden 
for de givne rammer. Det kan også indebære at 
stille sig i spidsen for forskningsmæssige initiati-
ver som af forskellige grunde fortjener særlig op-
bakning. Men den skal lade være at skabe en dy-
ne af lokalstrategiske prioriteringer som truer 
med at gøre forskningen til realisering af bu-
reaukratiske planer. Af hensyn til universitetets 
fremtid må vi have ledelsen til at trække følehor-
nene til sig igen!
 Det kan den gøre med så meget større sindsro 
som universiteternes helt centrale aktiv er en 
medarbejderskare som spontant arbejder bety-
delig mere end normal arbejdstid og som ikke 
forlader universitetet, selvom de kunne få en be-
tydelig højere løn andre steder end på universi-
tetet. Dette gælder også på områder der interes-
serer regeringen. 
 Ledernes loyalitet må derfor opdeles i to. De 
skal være loyale over for forskningen ved at gøre 
sig til redskab for hvad forskerne har brug for – 
nedefra og op – og gøre opmærksom på proble-
merne ved tiltag oppefra der kommer i vejen for 
denne proces.

Hvis forskernes ejerskab trues, dør universite-
terne. Her gælder det med et berømt citat at for-
skerne ikke er universitetets ansatte – de er uni-
versitetet. Men lederne skal naturligvis være lo-
yale opadtil med hensyn til de rammebetingelser 
der gælder for denne proces. Her må forskerne 
ligesom alle andre indstille sig på betingelserne. 
 Vi håber på en fremtid hvor en handlekraftig 
og ikke-bureaukratisk ledelse kan gå naturligt i 
spænd med forskerne i respekt for deres egen 
kreativitet. Vi har siden AC-konferencen den 28. 
januar glædet os over at Ralf Hemmingsen, Jens 
Oddershede og Finn Junge Jensen netop støtte-
de ønsket om at få genindført den personlige 
forskningsfrihed og hvis det lykkes, er vi på vej i 
den rigtige retning.

Kronikken er et let bearbejdet uddrag af et afsnit i 
hvidbogen der kan downloades in extenso fra 
http://royalacademy.net.dynamicweb.dk/Forsk
ningspolitik/Publikationer1.aspx 

Videnskabsfolk er opdraget til at udtale sig 
med yderste forsigtighed og sikre sig at sand-
drueligheden er i orden. Men de ledes nu af folk 
der ansættes til at udtale sig om hvor glimrende 
det går – sådan helt generelt. Denne udvikling er 
ikke fremmende for medarbejdernes mulighed 
for at identificere sig med organisationen. 

’Spot the winner’ duer ikke
Uden for forskningsverdenen kan det være svært 
at opgive forestillingen om at en leder bare må 
vide hvem man skal sætte pengene på: ’Spot the 
winner’, som den tanke lyder. 

Men det kan kun lade sig gøre i bagklogska-
bens lys. Hvis man går bort fra at satse på folk 
der er éntydigt orienteret mod at forfølge deres 
forskningsideer og derfor giver pokker i hvad le-
derne mener om disse ideer, har man ikke noget 
universitet – i hvert fald ikke et der bidrager til 
at fastholde Danmarks topplads på verdensrang-
listen. 

Selve forskningsprocessen er nemlig hverken 
demokratisk eller bureaukratisk styrbar. Og 
forskningsmæssig succes er det endnu mindre – 
det er en meget lille del af forskerne der løber 
med en meget stor del af priserne og citationer-
ne. 

Ledelsen skal være dobbelt-loyal 
Hvis man skal sige det kort er der derfor én cen-
tral forudsætning for at en ny, stærkere ledelse 
på universiteterne i det lange løb kan blive en 
succes: Den må simpelt hen besinde sig på at 
holde fingrene væk fra organisationens mest 
fundamentale processer.

eksempel fra en leder der kommer til at fylde 
mere og mere i hverdagen. 

PR-aktiviteter virker bare pinlige 
Denne risiko skærpes af den PR-aktivitet der er 
eksploderet i forbindelse med ledelsesreformen. 
Når man læser skilte på hovedbanegården hvor 
Københavns Universitet gungrer sammen med 
Oxford og Harvard, oplever forskerne det typisk 
som lettere pinligt snarere end motiverende.

Samme oplevelse kan man meget let få i for-
bindelse med interne udmeldinger om visioner 
og værdier på alle niveauer: Deres motivation er 

hentet i den top-styrede logik som dikterer at 
der skal stå bestemte, velklingende ting helt 
uanset hvad oplevelsen på gulvet ellers måtte 
være. Når ordene ’fantastisk’, ’fantastisk’ og ’fan-
tastisk’ samt ’verdensklasse’, ’verdensklasse’ og 
’verdensklasse’ gentages i tide og navnlig utide 
mister de deres reelle betydning.

Ros forvirrer bare videnskabsfolk 
På dette punkt skaber den organisationskultur, 
som er ved at udvikle sig en del steder, en dyb 
kløft mellem ledere og medarbejdere. Et væsent-
ligt led i den nye ledelseskultur er at lederes suc-
ces er intimt knyttet til det billede af organisatio-
nens succes som de er i stand til at præsentere 
opadtil.

Det er således uforeneligt med en leders ople-
velse af at varetage sin opgave godt hvis han el-
ler hun siger at det går dårligt i organisationen. 
På de øverste niveauer kan dette få karakter af 
et politisk krav: Det er illoyalt at sige at man ikke 
kan løse sin opgave på de stillede betingelser.

Denne interesse kan i heldige tilfælde fungere 
positivt. Med til den moderniserede ledelses-
tænkning der blev nævnt ovenfor, hører en stør-
re vægt på anerkendelse af medarbejdernes ind-
sats, og det er næppe for meget at sige at der i 
den akademiske verden er et oplevet underskud 
af anerkendelse i forhold til den leverede ind-
sats.

Andre forskeres anerkendelse vigtigst
Den tidligere amerikanske udenrigsminister og 
professor Henry Kissinger har engang sagt at en 
af grundene til at stridigheder i den akademiske 
verden kan blive så bitre, er at de belønninger 
man kæmper om er så små. Og det kan måske 
være svært at forstå uden for forskningsverde-
nen hvorfor den top-styrede belønningsmeka-
nisme ikke virker. Vil alle ikke blive glade for at 
blive rost? Er det ikke godt når chefen lægger 
mærke til hvad man laver? Er det ikke dejligt når 
man har ydet sit bidrag til at de fælles udmeldte 
mål bliver nået? Svaret er, at ’det kommer an 
på’. 
 I grundforskningen arbejder man for at vise at 
de ideer man har, kan bruges til at sige noget 
vigtigt om verden på utallige planer. Typisk er 
der ret få der i fuldt omfang deler ens begej-
string for egne ideer, og ens ledere kan meget 
vel tænkes at mangle de afgørende forudsætnin-
ger for at se hvori det geniale består. 

Den form for anerkendelse man lever på og 
som kan begrunde at man i perioder arbejder 
døgnet rundt og sætter sit familieliv på stand-by, 
er anerkendelsen fra det forskningsmiljø man 
selv tilhører. En enkelt positiv – eller negativ – 
bemærkning efter et foredrag eller i en e-mail 
kan være indgraveret i hjertet til ens dødsdag.  

Hvad en ikke-kyndig leder mener om forske-
rens arbejde er ikke i nærheden af at have sam-
me status som en forsker-kollegas. Hvis en leder 
glemmer det og kommer for godt i gang med at 
rose en forsker for eksempel for et bidrag til op-
fyldelsen af instituttets strategi, kan det risikere 
at udløse en vis lede fordi det skaber en demoti-
verende spaltning mellem dels hvad man selv fø-
ler er det afgørende og dels det ’udvendige’ for 

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.

» Universiteter kan ikke opnå succes ved i udgangspunktet at sigte mod 

at gøre ledelsen glad. Den form for ejerskab universiteter skal leve af, 

kræver ubetinget loyalitet over for medarbejderens forskningsresulta-

ter i deres ’egne’ selvstyrede projekter.«

KRUMME TæER – Kronikørerne finder det let-

tere pinligt snarere end motiverende når KU bran-

der sig med store kampagner som det blandt an-

det skete i 2007. 2,5 millioner kroner var prisen for 

at brande KU på linje med de største universiteter 

i verden med annoncer i de største danske dagbla-

de, en KU-stand på landsdækkende uddannelses-

messer, postkort på cafeer, hængeskilte i bus og 

tog og som her plakater på togstationer.   
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Kampagnens ti punkter: 
 1.  Pas på de for gode tilbud på internettet (phishing) 

 2.  Beskyt din USB-nøgles data 

 3.  Luk fysisk din dør ind til dit kontor når du går 

 4.  Pas på din mobiltelefon – den er et skatkammer af for-

trolige data 

 5.  Om at tage sikkerhedskopiering og back-up 

 6.  Om sociale sites, for eksempel Facebook: Undgå Se-mig-

døddrukken-og-splitternøgen-fotos 

 7.  Om pinkoder / passwords og login-sikkerhed 

 8.  Klik ikke på ukendte mails (undgå spyware)  

 9.  Spam: Lad være med  at hoppe på alt 

 10.  Virus er e-mailens onde fætter 

Læse mere om informationssikkerhed på www:

www.informationssikkerhed.ku.dk 

Find din informationssikkerheds-medarbejder: 

http://informationssikkerhed.ku.dk/organisation/lisu/ 

komme og gøre erstatnings-
krav gældende mod en forkert 
person.

Er skaden først sket, må folk 
hellere henvende sig én gang 
for meget end én gang for lidt 
hvis de er usikre på deres eller 
KU’s it-sikkerhed, mener Kurt 
Bjernemose.

»Hvis der sker noget, så hen-
vend dig for at få hjælp. Det er 
ikke flovt at bede om hjælp, 
men det er flovt ikke at bede 
om hjælp og så ødelægge no-
get for både sig selv og andre.«  

anfj@adm.ku.dk 

måske være vanskeligt for nog-
le at forudse problemerne. 

»KU er et åbent miljø, og alle 
har forskellige grunde til at 
være på internettet. Desuden 
arbejder KU også selv for at 
være synligt til stede i cyber-
space. Og så kan det måske 
være svært at gennemskue at 
hvis man downloader copy-
right-beskyttet materiale, for 
eksempel billed-filer, MP3-mu-
sikfiler eller bøger, så kan et 
måske udenlandsk firma efter-
følgende stille med et erstat-
ningskrav. KU har løbende til-
fælde hvor der kan gøres  er-
statningskrav gældende, og 
det kan blive rigtig dyrt,« siger 
Kurt Bjernemose. Faktisk blev 
passwords for alle KU’s bruge-
re netop indført blandt andet 
for at sikre at ingen skulle 

noncer her i Universitetsavisen 
og kommer til at hænge på alle 
fakulteterne gennem hele år 
2009.   

»Formålet med kampagnen 
er først og fremmest at lære 
studerende og ansatte at bruge 
KU’s it-systemer på en sikker 
måde. Folk skal vide at de kan 
henvende sig et sted med 
spørgsmål om it-sikkerhed, 
fortæller Kurt Bjernemose, 
KU’s chef for informationssik-
kerhed. Faktisk må folk gerne 
henvende sig til ham direkte 
hvis de har spørgsmål. Eller de 
kan henvende sig til deres lo-
kale sikkerhedsudvalg eller it-
ansvarlige medarbejder. 

Risici i et frit miljø
Fordi KU er et sted med mange 
forskellige brugere, kan det 

INFORMATIONS-
SIKKERHED

Af Anders Fjeldberg 

Vær opmærksom! I det mind-
ste når du bruger it-systemerne 
på Københavns Universitet. 
Vær heller ikke bange for at 
spørge om hjælp hvis du er i 
tvivl om din it-sikkerhed.

Sådan er budskabet i en ny 
kampagne om informationssik-
kerhed for ansatte og stude-
rende på Københavns Univer-
sitet (KU). Kampagnen skal få 
alle til at tænke sig grundigt 
om når de bruger for eksempel 
it på KU. Der er nu lavet ti for-
skellige plakater som hver vi-
ser et nyt aspekt ved it- og in-
formationssikkerhed, og plaka-
terne optræder både som an-

Kampagne for din 
it-sikkerheds skyld  
Skaf hjælp: Det er ikke pinligt at spørge dumt hvis du er i tvivl om din it-sikkerhed på KU, 

men det er pinligt at undlade at spørge hvis du har gjort noget dumt eller ulovligt og du så ikke 

gør noget bagefter. Ti punkter om informationssikkerhed på KU skal løftes i 2009.

FAKTA



ELITEFORSKER

Af Gry Bartroff Gaihede

Tillykke med den fornemme pris! Hvorfor er din 
forskning så vigtig?

»Jeg forsker i de uhelbredelige hjernesygdom-
me som udbredes med meget stor hastighed. 
Hele klodens befolkning bliver ældre, og alderen 
er i sig selv med til at fremkalde sygdomme som 
fx Alzheimers og Parkinsons. Der er dog en stør-
re stigning i sygdommene end dem vi kan forkla-
re med aldring, men vi kender endnu ikke de 
præcise årsager. Hjernesygdommene er altså 
kroniske og uhelbredelige, og de udgør en me-
get stor menneskelig og samfundsøkonomisk 
byrde. På globalt plan er der derfor et kæmpe 
behov for at vi øger vor viden om hjernens syg-
domme for at kunne udvikle nye lægemidler til 
at behandle dem.«

Hvad forsker din gruppe i?
»Vi undersøger processerne bag vævsskader, 

degeneration og hjernecelledød for at kunne 
bremse skaderne og finde metoder til regenera-
tion, blandt andet ved hjælp af stamceller. Mit 
største videnskabelige resultat er opdagelsen af 
proteinet Metallothioneins gavnlige indvirkning 
på celleskader og celledød i hjernen. Det har en 
evne til at hæmme celledød og reparere hjerne-
væv efter skader, blandt andet ved hjælp af 
stamcellerne. Det viser sig at det er muligt at ak-
tivere hjernens eget reparationssystem ret effek-
tivt så man kan restituere skadet hjernevæv. På 

Forårsvalg på  
universitetet
Så er der atter valg til de akademiske råd. Denne 

gang med suppleringsvalg til ph.d.-udvalg på Hu-

maniora.

Se Valgcirkulæret på side 5 

© Kirsten Justesen: ICE PEDESTAL #1, 2000

Alle taler om klimaet
Koordinationen for kønsforskning på Sociologisk 

Institut holder stor international konference i 

marts der sætter klimaforskningen i et kønsper-

spektiv.

Læs mere side 6-7
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Kvinden i kontroltårnet

SEKTION2
baggrund af den viden har vi patentansøgt en 
række forskellige lægemiddelkandidater, blandt 
andet innovative neurofarmaka til behandling af 
hjernesygdomme.«

Så hjernen er en plastisk størrelse?
»Det er den lige netop. Det betyder også at 

den kan udvikle sig hele livet – og at vi selv kan 
stimulere dens evne til at vedligeholde sig. Hjer-
nens celler kan som sagt repareres og gendan-
nes, men mennesket kan selv stimulere hjerne-
cellerne og deres regenerationsevne ved sim-
pelthen at bruge både hoved og krop. Er der no-
get hjernen reagerer positivt på, så er det aktivi-
tet. Hjernen forfalder hurtigere hos inaktive 
mennesker, så det er ’use it or loose it’« 

Hvordan opstod din interesse for området?
»Allerede i løbet af mit første studieår gik det 

op for mig at hjernen spiller en helt afgørende 
rolle, og det tiltrak mig. Hjernen er kroppens 
kontroltårn. Jeg tænder på udfordringer, så jeg 
ville for eksempel aldrig trives med at sidde og 
fryse fodvorter. For mig glider interesser og ar-
bejde sammen til en livsstil, og Panum er Dan-
marks sjoveste arbejdsplads.« 

 
Hvordan reagerer man på at blive hædret som eli-
teforsker?

»Det er en kæmpestor ære og et ubeskriveligt 
hædersbevis. Jeg er ikke kun på egne, men også 
på universitetets vegne meget beæret over tilde-
lingen. Den anerkendelse der ligger i at vurde-
ringen er foretaget af ligesindede og forskerkol-

leger i forskningsrådet, er af særlig stor betyd-
ning for mig.«

Der går tilsyneladende ikke et år uden du mod- 
tager en større pris?

»Ja, det er nogle gode år. Skal vi ikke sige det 
sådan.«

Prisen er på 1,1 millioner kroner. Hvad skal de 
bruges til?

»Størstedelen af dem skal bruges på et teknisk 
avanceret mikroskop som jeg længe har drømt 
om og nu kan realisere. Og så giver pengene mig 
mulighed for blandt andet at tage nogle flere 
ph.d.-studerende fra min gruppe med til spæn-
dende kongresser. Af de 200.000 kroner som er 
en personlig præmie, vil der også blive råd til 
koncertbilletter og formel 1-løb.«

gbg@adm.ku.dk

Milena Penkowa leder Afdeling for Neuroprotek-

tion på Panum Instituttet. Videnskabsministeriet 

forklarer tildelingen af Eliteforsk-prisen med Mi-

lenas evne til »at integrere og kombinere basal 

neurovidenskab og anvendelsesorienteret medi-

cinsk forskning (der) bygger bro mellem molekyle 

og menneske. Milena Penkowa har bidraget til 15 

betydningsfulde opfindelser (…) og hun besidder 

et enestående talent for forskningsformidling, un-

dervisning og videnspredning hvormed hun bidra-

ger væsentligt til oplysning og debat i det danske 

samfund,« lyder begrundelsen.

Milena Penkowa er en ener. Hjerneforskning er en livsstil  

for den unge neuroforsker, og hendes kometkarriere når nu nye højder  

med tildelingen af Videnskabsministeriets Eliteforskerpris 
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Associate Professorship in 
Cardiac Physiology and 
Pharmacology
Applications are invited for a 

permanent position as associate 

professor in Cardiac Physiology 

and Pharmacology at the De-

partment of Biomedical 

Sciences, to commence as soon 

as possible. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/stillin-

ger.

Application deadline: 12/3-09 at 

14 noon. 

Associate Professorship  
Applications are invited for a 

permanent position as associate 

professor in Pathophysiology 

and Pharmacology of Cardiac 

Arrhythmias at the Department 

of Biomedical Sciences to 

commence as soon as possible. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/stillin-

ger.

Application deadline: 12/3-09 at 

14 noon.

Professorship in beta cell 
biology and regeneration
Applications are invited for the 

post as professor in the Depart-

ment of Biomedical Sciences, 

the Faculty of Health Sciences 

within the area of beta cell bio-

logy and regeneration. The po-

sition is open for appointment 

as soon as possible.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/stillin-

ger.

Application deadline: 12/3-09 at 

14 noon.

Stillinger

VIP-stillinger

Sundhedsvidenskab

Clinical Professorship in Dia-
betology
Applications are invited for a 

fixed-term (5 years) externally 

financed clinical professorship in 

Diabetology with special Emp-

hasis on Hypoglycaemia to 

commence as soon as possible. 

The clinical professorship is com-

posed of a salaried professors-

hip at the Faculty of Health 

Sciences, Department of Ortho-

paedics & Internal Medicine and 

a consultancy with The Capital 

Region of Denmark with service 

at Hillerød Hospital, Depart-

ment of Cardiology and Endo-

crinology. It is a requirement for 

appointment that the applicant 

is accepted for both the profes-

sorship and the consultancy. In 

order to be considered, the ap-

plicant must therefore send an 

application both to the Faculty 

and to Hillerød Hospital.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/stillin-

ger and www.laegejob.dk.

Application deadline: 11/3-09 at 

14 noon.

Associate Professorship 
Applications are invited for a 

permanent position as Associate 

Professor within the fields of 

Oral Medicine, Oral Pathology, 

Clinical Oral Physiology and Oral 

Anatomy at the Department of 

Odontology to commence as 

soon as possible. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/stillin-

ger.

Application deadline: 11/3-09 at 

14 noon. 

hed, kitchen with dishwasher, 

access to washing machine etc.

Rent: 7.000 kr. per month excl. 

utilities.

Deposit: 21.000 kr.

Contact: E-mail: uj@ifs.ku.dk or 

tel. 2875 3404.

Frederiksberg
Period: 1-2 years. 

Size: Apartment, 4 rooms, 89 

sqm. garden. 

Rent: 13.000 kr. per month plus 

875 kr. utilities.

Contact: E-mail: bjarneepeder-

sen@hotmail.com, tel. 2141 

8924.

Contact: E-mail: bdj@human-

rights.dk, tel. 2690 1541. 

Copenhagen N
Period: From 1/3-09 for 1 year. 

Size: Apartment, 2 rooms, 63 

sqm. 

Equipment: Partly furnished 

(access to shared washing ma-

chine). 

Rent: 8.500 kr. per month incl. 

utilities and Internet. 

Deposit: 15.000 kr. 

Contact: Lise, e-mail: lise_frik-

ke@hotmail.com, tel. 4083 2748.

Østerbro
Period: From 15/2 (or later) for 

three months (with possibility of 

prolongation).

Size: Apartment, 5 rooms, 144 

sqm.

Equipment: Un- or partly furnis-

Hvidovre
Period: From April and for 3-4 

months.

Size: Villa apartment, 3 large 

rooms, 95 sqm.

Equipment: Garden shared with 

one neighbour. 

Rent: 7.500 kr. per month all 

incl. 

Contact Helle Hansen, e-mail: 

hrh@farma.ku.dk, tel. 2336 

7481.

Indre Nørrebro
Period: From app. 1/8-09 to 1/8-

11 or 1/8-10. 

Size: Flat, 2,5 rooms, 94 sqm. 

and private roof terrace.

Equipment: Furnished, free In-

ternet, access to laundry room.

Rent: 7.900 kr. per month, incl. 

utilities.  

Deposit: 20.000 kr.

Boliger

Bolig søges

København C/Ø/V
Periode: Fra 1/4-08.

Størrelse: Værelse.  

Udstyr: Møbleret.

Lejer: K gæsteforsker fra 

Schweiz, ikkeryger.

Husleje: Maks. 4.000 kr. pr. md.

Kontakt: E-mail: bambaata@

gmail.com.

København
Periode: Fra 1/4 til 31/8-09 med 

mulig forlængelse.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær. 

Udstyr: Møbleret. 

Lejere: 2 udenlandske forskere, 

ikkerygere. 

Husleje: Maks. 4.000 kr. pr. md. 

Kontakt: Katja Heinemeier, tlf. 

2855 6602, e-mail: kh08@bbh.

regionh.dk.

Bolig udlejes

Vesterbro 
Period: From 1/3-08 onwards.

Size: 2 joined rooms in shared 

apartment.

Rent: 4.500 kr. pr. md. All costs 

incl.

Tenant: Non-smoker preferred. 

Contact: E-mail: gry.overgaard@

gmail.com, tel. 5094 3304.

Frederiksberg 
Periode: Snarest el. per 1/3-09.

Størrelse: Værelse.

Udstyr: Møbleret. Adgang til 

køkken, bad, vaskemaskine 

samt altan.

Husleje: 4.000 kr. pr. md. inkl. el 

og vand.

Depositum: 8.000 kr.

Kontakt: E-mail: kisser.skovfo-

ged@gmail.dk, tlf. 3295 

6908/2752 6908.

Det sker 12-17 februar 18.-19. februar 19.-24. februar 24.-25. februar

Darwin og idéen der  
rystede verden
FOREDRAG – Af formidlingschef Hanne  

Strager, Statens Naturhistoriske Museum

Tid: 12/2 kl. 19.30

Sted: Biologisk Institut, Auditorium B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening,  

dnf@snm.ku.dk

Dostojevskijs forfatterskab
FOREDRAG – Af forfatter, cand.theol.  

Johannes Møllehave

Tid: 17/2 kl. 19.30

Sted: Kældercaféen, Købmagergade 44, over 

gården

Arr.: Teologisk Forening, 25 kr. for ikke-med-

lemmer. 

Religion, nationalitet og  
identitet i Danmark
SEMINAR – Margit Warburg (TORS, KU) holder 

oplæg med efterfølgende diskussion  

Tid: 18/2 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, Njalsgade 80, lok. 5.2.29a

Arr.: Center for Studier af Lighed og Multikultura-

lisme, www.cesem.ku.dk. Tilmelding senest 13/3 

kl. 12 til cesem@hum.ku.dk

 

Dannelse og dissonanser
GENERALFORSAMLING – Selskab for Nordisk Fi-

lologi holder generalforsamling efterfulgt af fore-

drag (kl. 19.30) ved undervisningsassistent, ph.d. 

Maja Bissenbakker Frederiksen, Institut for Nordi-

ske Studier og Sprogvidenskab

Tid: 19/2 kl. 19 

Sted: Det nye KUA, bygning 27, lok. 27.0.09

Arr.: www.selskabfornordiskfilologi.dk

De russiske jøder i Danmark
FORELÆSNING – Morten Things fordrag har  

undertitlen ’Religion eller etnicitet?’

Tid: 19/2 kl. 20

Sted: Afdeling for religionshistorie, Artillerivej 86, 

lokale 2.34

Arr.: Religionshistorisk forening og Institut for 

Tværkulturelle og Regionale Studier,  

peterba@hum.ku.dk

PubMed
KURSUS – Introduktion til litteratursøgning i 

sundhedsvidenskab PubMed/MEDLINE

Tid: 24/2 kl. 13.00–14.15

Sted: Kursuscenteret, Nørre Allé 49

Arr.: Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakul-

tetsbibliotek. Tilmelding senest 17/2 til  

kursus@kb.dk

Specialeworkshop for  
humanister
Tid: 24/2 kl. 13–16

Sted: HUM’s undervisningslokale 1,  

Njalsgade 112

Arr.: Det Humanistiske Fakultetsbibliotek.  

Tilmelding senest 17/2 til  

akademiskskrivecenter@hum.ku.dk

Det Humanistiske Fakultets-
bibliotek
INTRODUKTION – Niveau 1

Tid: 25/2 kl. 13.15–14.00

Sted: HUM’s undervisningslokale 1, Njalsgade 

112

Arr.: Det Humanistiske Fakultetsbibliotek.  

Tilmelding senest 18/2 til kursus@kb.dk
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under Stiftsadministration/Lega-

ter.

Ansøgningsfrist: 27/3-09.

holdt, til praktikophold eller til 

køb af computer og andet stan-

dardudstyr. Ansøgningsskema 

fås på www.juliedamm.dk. Sen-

des i 3 eks. til Julie Damms Stu-

diefond, Marie-Louise Andrea-

sen, Abildgaardsgade 39, 2100 

Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 1/5-09.

Uddeling: Inden 13/7-09.

                              

Lærernes understøttelses-
fond
Understøttelsesfonden for en-

ker og børn af lærere i den dan-

ske folkeskole har ledige legat-

portioner som kan søges af a) 

Enker efter lærere i folkeskolen, 

som ved sygdom eller på anden 

måde er vanskeligt stillede. b) 

Ugifte børn, fortrinsvis døtre, af 

lærere i folkeskolen, når den af 

forældrene, der er lærer, er 

død, og børnene har behov for 

økonomisk støtte. Ansøgnings-

skemaer er obligatoriske og fås 

på www.kobenhavnsstift.dk 

under Stiftsadministration/Lega-

ter.

Ansøgningsfrist: 27/3-09.

Præsternes understøttelses-
fond
Understøttelsesfonden for en-

ker og børn af præster i folke-

kirken har ledige legatportioner 

som kan søges af a) Enker efter 

præster i folkekirken som ved 

sygdom eller på anden måde er 

særlig vanskeligt stillede, eller 

som har behov for midlertidig 

økonomisk bistand. b) Børn af 

præster i folkekirken når den af 

forældrene der er præst, er død, 

og børnene har behov for øko-

nomisk støtte. c) Børn af præ-

ster i folkekirken til hjælp til en 

påbegyndt længere varende 

undervisning eller til studier og 

anden uddannelse. Ansøgnings-

skemaer er obligatoriske og fås 

på www.kobenhavnsstift.dk 

Støtte

Forskningsstøtte

Julie Damms Studiefond 
Målgruppen er danske mænd 

der har taget doktorgraden el. 

ph.d.-graden enten ved KU i 

fagene matematik, fysik, kemi, 

astronomi el. filosofi el. ved 

DTU. Støtte til videregående 

studier. Der gives normalt ikke 

støtte til pensionister, til udgif-

ter, der allerede er afholdt, eller 

til køb af computer og andet 

standardudstyr. Ansøgnings-

skema fås på www.juliedamm.

dk. Sendes i 3 eks. til Julie 

Damms Studiefond, Marie-Loui-

se Andreasen, Abildgaardsgade 

39, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 1/5-09.

Uddeling: Inden 13/7-09.

Legater

Legater til USA
Danmark-Amerika Fondet & 

Fulbright Kommissionen har 

Danmarks største samlede grup-

pe af legater til graduate uni-

versitetsstudier og/el. forskning 

i USA. Du kan finde ansøgnings-

skemaet på www.wemakeithap-

pen.dk. Ansøgningsfristen ved-

rører legater til studier eller 

forskning i det akademiske år 

2009-2010.

Ansøgningsfrist: 4/3-09 kl. 12.00

Julie Damms Studiefond 
Målgruppe er mandlige danske 

studerende der forventer inden 

for to år at opnå afsluttende 

eksamen enten som civilinge-

niør el. ved KU med fagene 

matematik, fysik, kemi, astro-

nomi el. filosofi som hovedfag. 

Der gives normalt ikke støtte til 

almindelige leveomkost ninger, 

til udgifter, der allerede er af-

be admitted as a PhD fellow at 

LIFE.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this 

extract.

See www.life.ku.dk/job.

Application deadline: 27/2-09 at 

12 noon.

ganisations, on the one hand, 

and the European states’ poli-

cies towards religions and que-

stions of religion-state relations, 

on the other. Available latest on 

1/9-09. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/stillin-

ger/fakulteterne/.  

Application deadline: 20/3-09.

Sundhedsvidenskab

Stipendier forår 2009
Et antal stillinger som lønnet 

ph.d.-stipendiat er ledige til 

besættelse pr. 1/6-09 el. snarest 

herefter. NB at der er flere for-

skellige typer. Min. 4 præ-klini-

ske ph.d.-stipendier: hovedvejle-

der ansat ved præ-klinisk insti-

tut. Min. 4 kliniske ph.d.-stipen- 

dier: hovedvejleder ansat ved et 

klinisk institut. 1 turnus-ph.d.- 

blok. Min. 1 KU-Fusionsstipendi-

um. Samt et antal karrieresti-

pendier (tilsagn).

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se http://sundphd.ku.dk/

finansiering/friestipendier/.

Ansøgningsfrist: 2/3-09 kl. 15.00 

for alle typer.

Biovidenskab

PhD fellow in Biomedicine
The Graduate School on In Vivo 

Pharmacology at the Faculty of 

Life Sciences wishes to appoint a 

PhD fellow in biomedicine for 3 

years, from April 1, 2009. With 

reference to the project mana-

ger, the work of the PhD fellow 

will mainly consist of duties in 

connection with research and 

development within biomedi-

cine. Graduates with a relevant 

Master’s degree may apply for 

the fellowship. It is a condition 

that the relevant applicant can 

Biovidenskab

Postdoc within Bioinforma-
tics
Department of Disease Biology 

wishes to appoint a postdoc 

within Bioinformatics from 1/4-

09 to 31/3-12. Duties will include 

research within Bioinformatics. 

The appointee should have qua-

lifications within the following 

areas: Bioinformatics; Molecular 

biology; Microbiology.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this 

extract. See www.life.ku.dk/job.

Application deadline: 26/2-09 at 

12 noon. 

TAP-stillinger

Sekretariatsmedarbejder 
Til Campus Plan & Byg søges til 

besættelse 1/4-09 en sekretari-

atsmedarbejder med kontorud-

dannelse og it-kendskab på 

brugerniveau der kan arbejde 

selvstændigt og udvise initiativ, 

er serviceminded og har gode 

samarbejdsevner.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

under Fællesadministrationen.

Ansøgningsfrist: 18/2-09, kl. 

12.00. 

Ph.d.-stipendier

Teologi

PhD scholarship 
Vacant position at The Centre 

for European Islamic Thought 

including enrolment at the Uni-

versity as a PhD student. Appli-

cations are invited for research 

particularly in the interaction 

between Islam and Muslim or-

25. februar   25.-26. februar

Sexologiens kulturhistorie
FOREDRAG – Af professor emeritus, dr.med. Preben Hertoft

Tid: 25/2 kl. 19.30

Sted: Medicinsk Museion, Bredgade 62

Arr.: Dansk Medicinsk-historisk Selskab,  

www.dmhs1917.dk

Gotisk orddannelse
BLOKSEMINAR – Dr. Antje Casaretto,  

Universität zu Köln giver forelæsning og hol-

der seminarer 

Tid: 25-27/2  

Sted: Det ny KUA

Arr.: Roots of Europe, http://rootsofeurope.

ku.dk/kalender/gotisk_blokseminar/

Darwin of evolutionen
MUSEUMSBESØG – Besøg Zoologisk  

Museums nye permanente udstilling

om Darwin og evolutionen sammen med pro-

jektleder og biolog Peter Gravlund, Statens 

Naturhistoriske Museum

Tid: 26/2 kl. 19.30

Sted: Forhallen, Zoologisk Museum, Universi-

tetsparken 15

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening,  

dnf@snm.ku.dk

Preben Hertoft ser i dette foredrag på forholdet mel-

lem sexologi og psykoterapi. Foredraget følger udvik-

lingen fra Rousseaus ’Bekendelser’ fra 1770 hvori han 

tilstod sine masochistiske træk og frem til vore dage 

hvor massemedierne er blevet en dominerende seksuel 

historiefortæller. Preben Hertoft berører undervejs 

Krafft-Ebings ’Psychopatia sexualis’ (1886) og Freuds 

’Tre afhandlinger’ (1905) om barnets seksuelle udvik-

ling, og han ser nærmere på pornografiens historie i 

Danmark fra demokratiets indførelse i 1848 til porno-

ens frigivelse i 1967-69. Desuden ser foredraget nær-

mere på en række fællestræk mellem pornografi og 

henholdsvis psykoanalyse, seksualvidenskab, kunst- og 

kulturhistorie samt arkæologi, ligesom det kommer 

ind på to af det 20. århundredes sexologiske spydspid-

ser, Michel Foucault og Alfred Kinsey.

FO
T
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: 
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4. marts   5. marts

Soft Power Superpowers 
in Asia 
FORELÆSNING – Strengthes and Weaknesses 

of Japan and China in their Endeavour to Win 

Hearts and Minds of People in Asia and the 

World. By Ambassador Extraordinary and Ple-

nipotentiary to the Kingdom of Denmark H.E. 

Seiichi Kondo

Tid: 5/3 kl. 13-15

Sted: Snorresgade 17-19, lokale U3

Arr.: Japansk-afdelingen, ToRS, yoichi@hum.

ku.dk

In light of the growing importance of ‘Soft 

Power’ in the 21st century, both Japan and 

China are trying to create favourable climate 

for increasing their influence in the internatio-

nal relations. It would be important for the 

rest of the world to know what their basic 

strategies are, what kind of challenges their 

‘Public Diplomacy’ will be facing, and how 

they would be able to overcome them? This 

lecture tries to give some useful thoughts on 

these points.

PubMed/MEDLINE 
KURSUS – For begyndere med ekstra øvelser

Tid: 4/3 kl. 9.15–16.00

Sted: Kursuscenteret, Nørre Allé 49

Arr.: Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige 

Fakultetsbibliotek: Pris 1300 kr. Tilmelding 

senest 25/2 til kursus@kb.dk

Informations- og litteratur-
søgning
KURSUS – Niveau 2. Bliv klædt på til at navi-

gere sikkert gennem det frådende informati-

onshav 

Tid: 4/3 kl. 13.15–15.00

Sted: HUM’s undervisningslokale 1, Njalsgade 

112

Arr.: Det Humanistiske Fakultetsbibliotek. 

Tilmelding senest 25/2 til kursus@kb.dk

Zacarias Jose Da Silva  
Titel: Trends in Retroviral Infec-

tions in Guinea-Bissau, West 

Africa – Cross-sectional surveys 

and longitudinal community-

based studies.

Tid: 25/2-09, kl. 14.00.

Sted: Statens Serum Institut, 

bygning 206, Artillerivej 5.

Arr.: Interesserede kan henven-

de sig til GRP@ssi.dk eller CRN@

ssi.dk.

Sarah Taudorf  
Titel: Cytokine response and 

cerebral blood flow during sy-

stemic infiammation and hypo-

xia in humans.

Tid: 27/2-09, kl. 14.00.

Sted: Panum, Teilum A.

Afhandlingen: Interesserede 

kan få et eks. ved Center for 

Inflammation og Metabolisme, 

M7641, Rigshospitalet.

   

Naturvidenskab

Cand.scient. Kasper 
Kristensen
Titel: Statistical aspects of hete-

rogeneous population dyna-

mics. 

Tid: 13/2-09, kl. 14.15.

Sted: Charlottenlund Slot, (DTU 

Akva, tidl. Danmarks Fiskeri-

undersøgelser).

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren: kkr@difres.

dk.

Cand.scient. Ingeborg Vind
Titel: Skill upgrading in global 

production networks. The elec-

tronics industry in Ho Chi Minh 

City Region.

Tid: 20/2-09, kl. 13.15

Sted: Institut for Geografi og 

Geologi, Øster Voldgade 10 

Aud. C, område 6, stuen

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på GeoBiblioteket.

Forsvar

Ph.d.-forsvar

Teologi

Johanne Stubbe Teglbjærg
Titel: Krop og håb. En kritisk 

tolkning af nyere eskatologi 

under inddragelse af kropsfæ-

nomenologien.

Tid: 18/2-09, kl. 13–16.

Sted: Købmagergade 46, 1., 

Aud. 7. 

Afhandlingen: Kan før forsvaret 

købes i Receptionen, efterføl-

gende i Studenterbogladen, 

Studiestræde 3. 

Sundhedsvidenskab

Rasmus Møgelvang 
Titel: Population Study of Tissue 

Doppler Echocardiography As-

sociation with ischemic heart 

disease, hypertension, diabetes, 

and mortality.

Tid: 20/2-09, kl. 14.00.

Sted: Gentofte Hospital, store 

aud.

Afhandlingen: Interesserede 

kan kontakte Rasmus.mo-

gelvang@get2net.dk.

Paulo Rabna  
Titel: Soluble Urokinase Plasmi-

nogen Activator Receptor (su-

PAR) as a Marker of Tuberculo-

sis Treatment Efficacy and Po-

tential Prognostic marker for 

Survival in individuals with a TB 

negative diagnosis. - A prospec-

tive, Longitudinal Cohort Study 

in Suspected Pulmonary Tuber-

culosis patients in Guinea-Bis-

sau.

Tid: 24/2-09, kl. 14.00.

Sted: Statens Serum Institut, 

Foredragssal (lecture hall), byg-

ning 43, Artillerivej 5.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til: GRP@ssi.dk el. CRN@ssi.

dk. 

FO
T
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: 
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ANSØG NU – Den årlige studiemiljøpulje der skal støtte det faglige og sociale mil-

jø på Københavns Universitet (KU) er nu åben for ansøgninger. Puljens samlede 

beløb forventes at blive 500.000 kr. Ifølge KU er alle ansøgninger velkomne, lige 

fra ønsket om en potteplante i hjørnet til lønudgifter til sociale arrangementer. I 

2008 blev der blandt andet givet tilskud til en amerikansk fodboldklub på KU og 

køkkenudstyr til et folkekøkken på Sociologi. Ansøgningsfristen er mandag den 

16. marts. 

Se mere på http://studiemiljoe.ku.dk/studiemiljoepulje.

Penge til studiemiljø

Biovidenskab

MSc Eduardo Antonio 
Sandoval Hurtado
Titel: The Economic Potentials 

of Forest Plantations in the Tro-

pics of Bolivia.

Tid: 13/2-09, kl. 13.00.

Sted: Bülowsvej 17, Ground 

Floor, Lecture Hall 1-01. 

Cand.scient. Rikke Søe
Titel: New Regulatory Mecha-

nisms of Kir4.1 and Kir4.1-Kir5.1 

Channels.

Tid: 13/2-09, kl. 14.00.

Sted: Grønnegårdsvej 17, 

Ground Floor, Lecture Hall 2-01.

Farma

Cand.pharm. Marianne La-
degaard Lind
Titel: Mechanisms for Oral Ab-

sorption of Poorly Water-Solub-

le Compounds.

Tid: 26/2-09, kl. 14.00.

Sted: Farmaceutisk Fakultet, 

Benzon Auditoriet.  

Afhandlingen: Resumé kan ses 

på www.farma.ku.dk/phd/de-

fences, og selve afhandlingen 

kan ses på Fakultetets bibliotek. 
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16. marts 2009 kl. 14.00

Kandidaternes navne offentliggøres på PUNKT KU. 

Navnene kan desuden ses i Valgsekretariatet.

20. marts 2009 kl. 14.00

Sidste frist for indsigelse mod kandidaterne. Indsigel-

ser skal være skriftlige og begrundede. 

Sidste frist for tilbagekaldelse af kandidatanmeldelser. 

Alle kandidater på anmeldelsen skal skriftligt erklære 

sig enige i, at anmeldelsen tilbagekaldes.

Sidste frist for anmeldelse af liste- eller valgforbund. 

Ved anmeldelse af forbund anvendes en særlig blan-

ket, der udskrives fra hjemmesiden www.ku.dk/valg 

eller fås i Valgsekretariatet. Listeforbund kan indgås 

mellem to eller flere lister eller listeforbund. Valgfor-

bund kan indgås mellem lister og listeforbund og mel-

lem flere listeforbund. Anmeldelserne skal være påført 

personlig underskrift fra samtlige kandidater på de 

pågældende lister. 

Afstemning

31. marts 2009 kl. 10.00

Elektronisk afstemning starter. Der stemmes via 

PUNKT KU / Selvbetjening / Valg / Afstemning. Der kan 

stemmes døgnet rundt i afstemningsperioden. Alter-

nativt til at stemme elektronisk er valgbord i Valgsek-

retariatet åbent kl. 10.00 - 15.00 for skriftlig afstem-

ning.

31. marts - 2. april 2009

Afstemningen foregår.

2. april 2009 kl. 15.00

Elektronisk afstemning slutter. Sidste frist for at afgive 

stemme ved valgbord i Valgsekretariatet.

Offentliggørelse af valgresultat,  
klage over valg og tiltrædelse

14. april 2009 kl. 12.00

Valgresultatet meddeles ved et offentligt møde i Ud-

valgsværelse 1, Frue Plads, Port A, indgang O. Har si-

deordnet opstillede kandidater fået lige mange stem-

mer, og kan ikke alle opnå valg, foretages lodtræk-

ning ved dette møde. Valgresultatet offentliggøres ef-

terfølgende på Valgsekretariatets hjemmeside, www.

ku.dk/valg.

21. april 2009 kl. 12.00

Sidste frist for at klage over valgresultatet. Skriftlig og 

begrundet klage skal afleveres til Valgsekretariatet.

1. maj 2009

De nyvalgte repræsentanter og observatører i akade-

miske råd tiltræder.

Udskrivelse

16. februar 2009 

Valgene udskrives. Valgbar og stemmeberettiget er 

enhver, der denne dato og tillige på det tidspunkt af-

stemningen foregår, opfylder de fastsatte betingelser 

for udøvelse af valgret.

Valglister

24. februar - 5. marts 2009

Valglister fremlægges til gennemsyn på PUNKT KU og 

i Valgsekretariatet.

Indsigelse over forkert eller manglende optagelse på 

valgliste indgives til Valgsekretariatet på klageblan-

ketter, der fås på Valgsekretariatet eller udskrives fra 

www.ku.dk/valg.

Ved klage over manglende optagelse på valglisterne 

skal personnummer oplyses for at klagen kan behand-

les. Ved klage over forkert optagelse på valglisterne 

skal enten personnummer eller valgnummer oplyses.

5. marts 2009 kl. 14.00

Sidste frist for klager over manglende eller forkert op-

tagelse på valglister. Klager sendes eller afleveres til 

Valgsekretariatet.

6. marts 2009 kl. 14.00

Endelige valglister fremlægges i Valgsekretariatet og 

på PUNKT KU. Herefter kan der ikke klages over valgli-

ster, men egentlige fejl og mangler rettes i videst mu-

ligt omfang, så længe det er praktisk muligt.

Kandidatanmeldelser og forbund

12. marts 2009 kl. 14.00

Sidste frist for kandidatanmeldelse. Anmeldelserne 

skal afleveres til Valgsekretariatet. Kandidatanmeldel-

ser foretages på særlige anmeldelsesblanketter, der 

kan udskrives fra hjemmesiden, www.ku.dk/valg eller 

udleveres i Valgsekretariatet. 

Kandidatanmeldelser skal være personligt underskre-

vet af kandidaterne, som herved bindende erklærer 

sig villige til at modtage valg. Kandidatanmeldelser 

skal være påført navne og underskrifter fra stillere. 

Kandidatanmeldelser skal være underskrevet af et an-

tal stillere svarende til mindst 1/10 af samtlige stem-

meberettigede, dog kræves højst 25.

 

Kandidaterne er selv stillere for listen. Kandidatanmel-

delsen skal desuden være påført såvel kandidaternes 

som stillernes valgnummer. Valgnummeret kan ses på 

valglisten.

Af hensyn til muligheden for at supplere i valgperio-

den bør der altid opstilles flere kandidater end det an-

tal, der skal vælges.

Valg til akademiske råd:

Valggruppe  A   
(Det videnskabelige personale)

Valggruppe  B   
(Det teknisk-administrative personale)

Ved Københavns Universitet afholdes februar 

til april 2009 ordinære valg til repræsentanter 

for det videnskabelige personale og observatø-

rer for det teknisk-administrative personale til 

akademiske råd.

Valgene afvikles af Valgsekretariatet som elek-

tronisk valg i kombination med valgbordsvalg.

Valgene foregår i henhold til Valgstatut for  

Københavns Universitet - se www.ku.dk/valg.

Valgcirkulære
forårsvalget 2009

Suppleringsvalg til Ph.d.-udvalg  
Humaniora
 

Ved Københavns Universitet afholdes februar til april 2009 

suppleringsvalg til Ph.d.-udvalg Humaniora, repræsentati-

onsområde

•  Nordisk Forskningsinstitut (valg af 1 VIP og 1 ph.d.- 

studerende)

•  Nordiske Studier og Sprogvidenskab (valg af 1 ph.d.- 

studerende)

 

Suppleringsvalget følger samme frister som valg til  

akademiske råd.
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5. marts 5.-9. marts 11.-12. marts 13.-14. marts

Gendering climate and  
sustainability
RESEARCH CONFERENCE – Issues, challeges, 

change

Tid: 13-14/3 

Sted: University of Copenhagen, Bispetorv 1-3

Arr.: The Coordination for Gender Studies, 

http://koensforskning.soc.ku.dk/konferencer/

climate/. Price 250 kr. Registrate no later than 

2/3

PubMed 
COURSE – The medical database PubMed/MED- 

LINE or PhD’s and other of interest

Tid: 11/3 kl. 9.15-16.15 

Sted: The Course Centre, Nørre Allé 49

Arr.: The Faculty Library of Natural and Health 

Sciences. Price: 1300 kr. Registrate no later than 

4/3 to kursus@kb.dk

Reference Handling 
COURSE – Reference handling in research using 

Reference Manager for Windows for PhD

Tid: 12/3 kl. 9.15-16.15 

Sted: The Course Centre, Nørre Allé 49

Arr.: The Faculty Library of Natural and Health 

Sciences. Price: 1300 kr. Registrate no later than 

5/3 to kursus@kb.dk

Informations- og litteratur- 
søgning
KURSUS – Udvidet. Niveau 3

Tid: 5/3 kl. 14.15–16.00

Sted: HUM’s undervisningslokale 1, Njalsgade 112

Arr.: Det Humanistiske Fakultetsbibliotek. Tilmel-

ding senest 26/2 til kursus@kb.dk

Specialeworkshop for  
humanister
Tid: 9/3 kl. 10.15–13.00

Sted: HUM’s undervisningslokale 1, Njalsgade 112

Arr.: Det Humanistiske Fakultetsbibliotek. Tilmel-

ding senest 2/3 til akademiskskrivecenter@hum.

ku.dk

Library of Natural and  
Health Sciences
INTRODUCTION – How to use Copenhagen 

University Faculty Library of Natural and  

Health Sciences

Tid: 5/3- kl. 13.30-15.30

Sted: The Course Centre, Nørre Allé 49

Arr.: The Faculty Library of Natural and Health 

Sciences. Registrate no later than 26/2 to  

kursus@kb.dk

Det Humanistiske Fakultets-
bibliotek
INTRODUKTION – Niveau 1

Tid: 5/3 kl. 16.15–17.00

Sted: HUM’s undervisningslokale 1, Njalsgade 

112

Arr.: Det Humanistiske Fakultetsbibliotek.  

Tilmelding senest 26/2 til kursus@kb.dk

mellem de biokemiske, molekylærbiologiske og 

patologiske forandringer i et givent sygdomsfor-

løb som kan bane vejen for nye behandlingsmulig-

heder i fremtiden.

Ellen Braae
PROFESSOR I LANDSKABSARKITEKTUR – Skov 

& Landskab udbygger fagområdet landskabsarki-

tektur. Landskabsarkitekt ph.d. Ellen Braae er fra 

1. februar ansat som professor med særlige opga-

ver inden for bevaring og omdannelse af det post-

industrielle urbane landskab. Ellen Braae har et 

indgående kendskab til krydsfeltet mellem land-

skabsarkitektur og urbanisme og til de problem-

stillinger der generelt knytter sig til kvalificeringen 

af urbane landskaber. Dernæst trækker Ellen 

Braae på erfaringer hentet i forskning og under-

visning fra stillinger på hhv. Institut for By og 

Landskab på Arkitektskolen Aarhus og Urban De-

sign på Aalborg Universitet. Og ikke mindst fra 

praksis i tegnestuerne Berg & Braae og Metopos 

og gennem sine internationale aktiviteter.

Niels Lynnerup
PROFESSOR I RETSANTROPOLOGI – Niels Lyn-

nerup er udnævnt til professor (MSO) i retsantro-

pologi ved Retsmedicinsk Institut. Han har arbej-

det som lektor de sidste ti år og tidligere været 

ansat ved Smithsonian Institution i Washington 

DC, USA. Niels Lynnerup forsker primært i meto-

der til at identificere afdøde ud fra skeletrester og 

måder at identificere levende ud fra overvågnings-

billeder og lignende. Dette arbejde har gjort ham 

til en af verdens førende mumieforskere, og han 

hjælper desuden samtidig danske arkæologer med 

at undersøge skeletfund. Endelig leder Niels Lyn-

nerup Antropologisk Laboratorium, der rummer 

næsten 30.000 skeletter fra Danmarks fortid hvor 

han har moderniseret den antropologiske samling, 

DNA- og isotopanalyseret fortidige skeletter samt 

CT-skannet de danske moselig.

Tiltrædelser

Flemming Konradsen
LEDER AF COPENHAGEN SCHOOL OF GLOBAL 

HEALTH – 43-årige professor Flemming Konrad-

sen bliver ny leder af KU’s nye paraplyorganisation 

for global sundhed, CSGH, Copenhagen School of 

Global Health, der indviedes 2. februar. CSGH skal 

koordinere og udnytte Københavns Universitets 

ellers spredte kapaciteter bedre inden for bl.a. 

malaria, hiv og globalt stigende livsstils- og infek-

tionssygdomme. CSGH bliver derfor paraplyorga-

nisation for bl.a. Det Sundheds- og Samfundsvi-

denskabelige Fakultet; Det Biovidenskabelige og 

Det Farmaceutiske Fakultet. Flemming Konradsen 

blev cand.scient. i biologi med specialet parasito-

logi i 1993. Det blev siden til en ph.d. i malaria-

kontrol med ophold på Sri Lanka og en professor-

titel. 

Niels H. Secher
PROFESSOR I ANÆSTESIOLOGI – Overlæge, 

dr.med. ved Rigshospitalet Niels H. Secher er 1. 

februar udnævnt til professor i anæstesiologi ved 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Anæstesio-

logien er læren om narkose, smertebehandling, 

genoplivning samt observation og behandling på 

intensivafdelinger. Niels Sechers forskning drejer 

sig især om hvilke typer og mængder af væsker 

der gives til voldsomt blødende patienter. Des-

uden undersøger han hvordan hjerte-kar-systemet 

fungerer både før, under og efter kirurgiske ind-

greb for at mindske komplikationer. 

Jens Lykkesfeldt
PROFESSOR I FRIE RADIKALER – Det Bioviden-

skabelige Fakultet har pr. 1. januar ansat Jens Lyk-

kesfeldt som professor i eksperimentel farmako-

logi og toksikologi. Ansættelsen er en del en stør-

re satsning for at styrke forskningen i veterinær 

biomedicin og samtidig udbygge samarbejdet med 

medicinalindustrien. I sin forskning med dyremo-

deller er Jens Lykkesfeldt særligt optaget af at 

skabe ny viden om den rolle oxidativt stress spiller 

i sygdomsudviklingen hos mennesker, særligt livs-

stilssygdomme som kræft, sukkersyge og hjerte-

sygdomme. Formålet er at finde en sammenhæng 

Navne



UNIVERSITETSAVISEN 2 ·  2009  7

   20. marts

Neuro-ph.d.-dag 
SOCIALT EKSPERIMENT – For ph.d.-stu- 

derende der arbejder med neuroscience på 

KU. En kombination af faglig viden, præsenta-

tioner, networking, buffet og ’neurodisco’

Tid: 20/3 kl. 13 

Sted: Medicinernes Fredagsbar (v. hovedind-

gangen)

Arr.: NeuroClustret og Graduate School of 

Neuroscience. Tilmelding via  

hellewulf@hotmail.com senest 1/3

 

Prorektor Lykke Friis 
FORMIDLINGSPRIS – Årets Rosenkjærpris, også kendt 

som DR’s formidlingspris, går til EU-ekspert og KU-pro-

rektor Lykke Friis. Prisen bliver én gang om året tildelt en 

fremtrædende personlighed som evner at formidle van-

skelige emner i en forståelig form over for et bredere 

publikum. Med æren følger 40.000 kroner, og det er en 

fast tradition at prismodtageren forpligter sig til at holde 

seks radioforedrag på P1. Her kan radiolytterne se frem 

til en spændende foredragsrække om det nye Europa der 

er fokus for Lykke Friis’ formidling.

Bent Ottesen
AUGUST KROGH PRISEN – Professor i gynækologi og 

obstetrik ved Københavns Universitet og direktør for 

Juliane Marie Centret Bent Ottesen er tildelt August 

Krogh prisen 2009. Han har i 30 år beskæftiget sig med 

forskning inden for grundvidenskab, klinik og medicinsk 

pædagogik. Bl.a. har hans forskning sidste år resulteret i 

et nyt lægemiddel til behandling af erektiv dysfunktion. I 

den kliniske forskning har hans fokus været rettet mod 

bedring af diagnostik, patientforløb og overlevelse for 

kvinder med kræft i æggestokkene. Den medicinske pæ-

dagogiske forskning finder han af grundlæggende be-

tydning for hele lægeuddannelsen og for kvaliteten af 

det kliniske arbejde. Prisen er stiftet af Dansk Medicinsk 

Selskab og Novos Fond, og har siden 1969 været uddelt 

årligt som hæder til en fremragende dansk lægeviden-

skabelig forsker.

KU-bioforsker får stort gennembrud i USA
BIOVIDENSKAB – Lektor Søren Tvorup Christensen fra 

Biologisk Institut er af verdens største cellebiologiske 

selskab, The American Society for Cell Biology (ASCB), 

blevet hædret for sin forskning i den menneskelige krops 

såkaldte primære cilier. Indtil for få år siden blev de pri-

mære cilier ikke anset for væsentlige for forståelsen af 

den menneskelige krops sundhed, men den opfattelse 

har Søren Tvorup Christensen ændret som chef for for-

skerteamet Cilie-gruppen. Hans arbejde har nu fået stor 

opmærksom i forskerkredse især i USA og blev fremlagt 

på en ASCB-kongres i San Francisco i december for 10.000 

forsker-kolleger, folk fra medicinalindustrien og redaktø-

rer på førende videnskabelige tidsskrifter. 

Priser

KU-forskere løb med  
14 priser ved uddelingen af  
EliteForsk-prisen 2009

TALENTSHOW – 14 forskere fra Københavns Universitet var blandt pris-

modtagerne da videnskabsminister Helge Sander og Kronprinsesse Mary 

torsdag den 29. januar overrakte årets EliteForsk-priser på Glyptoteket. 

EliteForsk bliver uddelt en gang om året for at belønne og synliggøre 

den indsats som nogle af Danmarks dygtigste forskere yder. I alt blev 45 

dygtige forskere fra hele landet hædret med 12 mio. kr. fordelt på en 

række forskellige priser.

Marie-Louise Bech Nosch 
ELITEFORSKER – Centerleder på SAXO Instituttet, ph.d., Marie-Louise 

Bech Nosch, 39 år, modtog den store EliteForsk pris på 1,1 mio. kr.

Melina Penkowa 
ELITEFORSKER – Lektor på Institut for Neurovidenskab & Farmakologi, 

Panum, ph.d., dr.med. Melina Penkowa, 35 år, modtog den store Elite-

Forsk pris på 1,1 mio. kr.

 

Talentfulde ph.d.-studerende
REJSESTIPENDIER – EliteForsk rejsestipendier på 250.000 kr. til meget 

talentfulde unge ph.d. studerende gik til ph.d.-studerende, cand.polit. 

Asger Lau Andersen; ph.d.-studerende, cand.scient. i biokemi Tau Ben-

ned-Jensen; ph.d.-studerende, cand.scient. i biokemi Magnus Kjærgaard; 

ph.d.-studerende, cand.pharm. Trine Kvist. 

 

Unge eliteforskere
UNGE FORSKERE – Det Frie Forskningsråds pris på 200.000 kr. til de 

mest talentfulde unge forskere gik til ph.d. Sarah Ingrid Franksdatter 

Daniel; postdoc Mikkel Gerken; postdoc, ph.d. Jesper Gulddal Sørensen; 

lektor, ph.d. Nathalie Wahl; lektor, ph.d. Anja Groth; adjunkt, ph.d. Pe-

ter Johannes Holst; postdoc, ph.d. Peter Fristrup; adjunkt, ph.d. Martin 

Krarup Nielsen. 

Se mere på www.eliteforsk.dk

© Kirsten Justesen: ICE PEDESTAL #1, 2000

The goal of the conference is to focus on cutting edge 

questions of climate and sustainability from a gender 

perspective as well as contributing to the making of new 

and more inclusive visions of sustainability in accordance 

with definitions and strategies set out by the EU and 

other international forums aiming at ‘a better quality of 

life for everyone’. The conference aims at advancing ide-

as, concepts and practices in relation to gendered impli-

cations of climate changes and sustainability. How do the 

links of climate, sustainability and gender spell out in the 

21st century? What have hegemonic western masculini-

ties and femininities to do with climate and sustainabi-

lity? How do the issues of climate change and sustainabi-

lity challenge current key figures and constructionist thin-

king in feminist research?  V
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Fætter-kusine fest?

» Vi ønsker ikke at evalueringen bliver en  
lukket fest, forbeholdt et fåtal af sjove fætre 
og deres forudfattede meninger.«

Af Rektor Ralf Hemmingsen og  

prorektor Lykke Friis

ADAM HOLM ER NORMALT VÆRT på DR2’s 
Deadline. Men sidste onsdag var han ordstyrer på AC’s 
konference om evalueringen af universiteterne i Fest-
salen. »Det her er jo en fætter-kusine fest«, lød hans 
drilske karakteristik af konferencen. Dermed mente 
han vel at den universitetspolitiske debat er meget fa-
miliær, på grænsen til indavl. Alle kender alle - og hin-
andens historik. Og det er svært at bryde ud af de van-
te roller. Men vi ønsker ikke at evalueringen bliver en 
lukket fest, forbeholdt et fåtal af sjove fætre og deres 
forudfattede meninger (inklusive vore egne). 

Evalueringen af universiteterne er skruet nogenlun-
de sådan sammen: Et internationalt panel, udpeget af 
videnskabsministeren, skal vurdere hvor langt univer-
siteterne er nået med fusionerne, hvordan det går med 
medarbejdernes og de studerendes medbestemmelse, 
den frie akademiske debat, forskningsfriheden og uni-
versiteternes frihedsgrader. KU deltager i evaluerin-
gen ligesom de andre danske universiteter. 

FOR AT SKABE EN SÅ BRED høringsproces som 
muligt, vil der i den kommende tid på KU foregå hø-
ringer på institutter og fakulteter. Den 26. marts vil vi 
afholde ’Store høringsdag’ på Frue Plads. Desuden vil 
vi oprette en hjemmeside hvor man også kan læse om 
evalueringen. Bagkanten er at bestyrelsen skal vedta-
ge KU’s samlede høringssvar den 20. april. Viden-
skabsministeriet har nemlig, ud over en række data, 
bedt KU om at sende et samlet høringssvar senest den 
22. april. 

Det ligner ikke en let øvelse. Flere spørgsmål pres-
ser sig på. Giver det overhovedet mening at evaluere 
en fusion efter blot to år? Kan vi på den korte tid som 
ministeriet har stillet til rådighed, udarbejde et grun-
digt høringssvar? Hvordan kan vi skrive ét sammen-
hængende svar uden at tabe de nuancer og diverge-
rende holdninger som findes på et så bredt universitet 
som KU? Kan ledelsen, som jo er afsender af det sam-
lede høringssvar, opretholde en kritisk, analyserende 
distance til det system den selv er født af? Vi vil gøre 
et forsøg, men sikkert ikke uden at påpege de metodi-
ske vanskeligheder. 

REKTORATET HAR NATURLIGVIS også gjort sig 
nogle tanker om hvordan man kan forbedre de ram-
mer universiteterne fungerer under. For eksempel 
fremhævede vi ved AC’s konference at forligspartierne 
kunne overveje at se på formuleringerne i den såkald-
te instruktionsbeføjelse i universitetslovens § 17 hvor-
efter institutlederne i dag kan »pålægge medarbejder-
ne at løse bestemte opgaver«. 

For at undgå at forskningsfriheden bliver kompro-
mitteret, kunne det også fremgå af loven at en medar-
bejder »ikke gennem de pålagte opgaver kan afskæres 
fra at forfølge et forskningstema som vedkommende 
selv har valgt.« Det er selvsagt her forudsat at forske-
ren bevæger sig inden for sit kundskabsområde, de an-
sættelsesmæssige vilkår for stillingen, herunder indgå-
ede aftaler om fx ekstern finansiering og institutio-
nens strategi, samt at projektet kan finansieres. 

MEN EN TING ER hvordan loven er formuleret. En 
anden er om der fra politisk hold vedtages nogle ram-
mer som gør det muligt i lovens ånd at styrke universi-
teternes kerneydelser, forskning og uddannelse. I den-
ne sammenhæng er penge en ikke uvæsentlig ramme-
betingelse for den enkelte forskers reelle forskningsfri-
hed. Det er uhensigtsmæssigt hvis forskere skal bruge 
for meget tid på at skrive ansøgninger for at få ekster-
ne midler – frem for at forske. Derfor var det opmun-
trende at man blandt politikerne på AC’s konference 
fornemmede en erkendelse af at tendensen i retningen 
af relativt flere konkurrenceudsatte midler og færre 
basismidler har konsekvenser for både forskningsfri-
hed og grundforskning. 

Regeringens repræsentant på konferencen, viden-
skabsordfører Malou Aamund (V), forsøgte stædigt at 
holde penge ude af diskussionen om evalueringen. 
Hvilket udløste endnu en drilsk kommentar fra ordsty-
rer Holm som rundt regnet sagde: »Det er første gang 
jeg hører en liberalist udtale at penge ikke er det vig-
tigste«. 
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