
Fyring gav ny appetit 
på arbejdslivet
60-årige indiske Anil Vohra blev sparet væk på 

Naturvidenskab. Nu er han blevet headhuntet 

af Det Biovidenskabelige Fakultet der glæder 

sig over at have fået en erfaren medarbejder 

og et nyt ansigt til sin internationale profil

læs side 7

Går i protest mod  
ledelsens magt
Professor Lene Schøsler og lektor Lene Waage 

Petersen har trukket sig som viceinstitutleder 

og vicestudieleder. De er trætte af dekanens 

vidtgående magtbeføjelser og den lukkede 

ledelsesstil på Humaniora

læs side 4-5

Kold luft fra  
ministeren
Det er let at blive forskernes ven hvis man ta-

ler dem efter munden på klimakongresser. 

Universitetsavisen spørger klimaminister Con-

nie Hedegaard om Danmark er klar til at leve-

re mere end varm luft
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Stines kamp for nørrebro
Selvom man er travl studerende, kan man godt engagere sig i samfundet 

uden for universitetets akademiske mure. Det mener 26-årige stud.med. 

Stine Brix som arrangerer demonstrationer mod bandekrigen i København.

læs side 2



Nyheder

på sjette semester, samt jobbet 
som studenterskribent på Uni-
versitetsavisen. For det kræver 
tid at arrangere demonstratio-
ner, og Stine Brix erkender da 
også at de mange timer der 
går med møder, plakatop-
hængning og kontakt til bebo-
erforeninger af og til sker på 
bekostning af læsningen. Men 
som hun siger: »Der er mange 
andre ting ud over ens studier 
som er vigtige.«

At sætte en dagsorden
Tirsdagens optog fandt sted i 
samarbejde med en række for-
skellige beboerorganisationer, 
fagforeninger og andre frivilli-
ge grupper både fra Nørrebro 
og resten af København. En så-

dan demonstration kræver 
derfor en hel del koordinering, 
og derfor ved man heller ikke 
altid hvordan det kommer til 
at gå. Men det er ifølge Stine 
Brix også det der gør det 
spændende at være med til:

»Det er altid en rutsjetur at 
være med til sådan noget her. 
Det kan gå fra at være en suc-
ces til at floppe fuldstændig. Vi 
ved jo ikke hvordan det kom-
mer til at gå, eller hvor mange 
der møder op. Og hvad nu hvis 
det regner?«

Men selvom det kræver bå-
de tid og kræfter at engagere 
sig i lokalsamfundet, er Stine 
Brix ikke et sekund i tvivl om, 
at det er det hele værd. Også 
selvom det kan give lidt for-

længet studietid.
»Det er fedt at være med til 

at påvirke en holdning og sæt-
te en dagsorden. Som stude-
rende bidrager man jo med en 
form for demokratisk kapital. 
Og så gør det måske ikke så 
meget at man bliver et par år 
senere færdig,« slutter Stine 
Brix.

mahp@adm.ku.dk

Stines kamp 
for nørrebro
Selvom man er travl studerende, kan man 

godt engagere sig i samfundet uden for uni-

versitetets akademiske mure. Det mener 

26-årige stud.med. Stine Brix som var hoved-

arrangører af en demonstration mod bande-

konflikten i København
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Kandidater på krogen

FISKERIINGENIØR – Biologisk Institut på Københavns Universitet og DTU Aqua skal samarbejde 

om at uddanne fremtidens fiskeriingeniører på den nye kandidatuddannelse Akvatisk Videnskab 

og Teknologi. Målet med uddannelsen er at uddanne ingeniører der ved noget om biologi, samt 

uddanne biologer der gerne vil have en mere erhvervsorienteret uddannelse frem for den klassi-

ske akademiske retning. Uddannelsen starter i efteråret 2009, og undervisningen vil foregå både 

på KU og på DTU. Al undervisning foregår på engelsk. Læs mere om uddannelsen på www.aqua-

science.dtu.dk, hvor der er åbent for tilmelding frem til medio april 2009.

Grøn Gerning 
gik godt 

ENERGISPAREKAMPAGNE – Varmeforbruget på 

Københavns Universitet (KU) er i løbet af perio-

den for den tre uger lange Grøn Gerning-kam-

pagne faldet med helt op til 11 procent, mens re-

duktioner i elforbruget halter lidt bagefter. De 

samlede energibesparelser på hele KU under 

kampagnen svarer på årsbasis til 2,4 millioner 

kroner i energiudgifter eller cirka 700 ton CO2. 

Grøn Gerning fik også udleveret 3.500 elspare-

skinner og 770 tænd og sluk-ure. Nu gælder det 

for KU om at fastholde og udvikle besparelserne. 

Læs mere om fakulteternes besparelser her: 

www.groengerning.ku.dk/kampagneresultater  

noter

FreDS-DeMo

Af Mathias Holm Pedersen

Skudepisoder og bandekrig 
har i den sidste tid været tæt 
forbundet med postnummeret 
2200 N og givet et indtryk af 
en bydel i undtagelsestilstand. 
Det billede vil en ung medicin-
studerende fra Københavns 
Universitet nu forsøge at æn-
dre på.
 »Nørrebro er et fedt sted at 
bo. Vi skal have fortalt at her 
er rart at være, og at folk ikke 
skal være bange for at komme 
her,« lyder det fra Stine Brix 
der i tirsdags stod i spidsen for 
et optog imod de skyderier der 
i flere måneder har plaget ho-
vedstaden.

Stine Brix som selv boet på 
Nørrebro i halvandet år, blev 
så træt af den diskussion der 
foregik om hendes bydel i me-
dierne og på Christiansborg, at 
hun sammen med en gruppe 
på syv andre unge Nørrebro-

boere satte gang i ’Initiativet 
for tryghed og fællesskab i Kø-
benhavn’. Resultatet blev en 
demonstration der startede på 
Blågårds Plads og endte med 
en folkefest i Nørrebroparken 
med taler og musik.

Formålet med initiativet er 
ifølge Stine Brix at vise at Nør-
rebro er mere og andet end det 
der skrives i dagspressen, og at 
frygten aldrig må tage over-
hånd.

»Vi forsøger at sætte en 
dagsorden om at det er et tæt-
tere sammenhold og et bedre 
naboskab der skal til for at vi 
kan løse problemerne. Nørre-
bro er en bydel med tradition 
for et godt naboskab, og det 
tror jeg er enormt vigtigt for at 
folk ikke er bange for at bo her 
og at banderne ikke får så let 
ved at rekruttere,« forklarer 
Stine Brix.

Medicin og lokalpolitik
Det er ikke første gang Stine 
Brix er med til at sætte fokus 

på problemer med vold og 
bandeopgør i København. I ef-
teråret arrangerede hun et 
fakkeloptog i protest imod en 
række skudepisoder også på 
Nørrebro. For hende er det en 
naturlig ting at man som bor-
ger engagerer sig i sit lokalom-
råde.

»Jeg synes det er godt at 
kigge sig om i den verden man 
er placeret i. Jeg bor på Nørre-
bro, og det påvirker mig med 
de her skyderier, så jeg synes 
også at jeg har et ansvar,« si-
ger Stine Brix.

Og det ansvar tager hun til 
sig også selvom dagligdagen i 
forvejen er fyldt godt op med 
et læsetungt medicinstudie, 
hvor Stine Brix er indskrevet 

på HjeMMeBAne – Medi-

cinstuderende Stine Brix vil vise 

et andet billede af Nørrebro 

end det der er i medierne. Iføl-

ge hende er løsningen på ban-

dekonflikten et stærkt sammen-

hold og godt naboskab.

Ulovlig download 
afsløres

IT-SIKKERHED – Universitetsavisen skrev i 

forbindelse med lancering af en ny it-sikker-

hedskampagne på Københavns Universitet at 

udenlandske firmaer kan fange medarbejde-

re og universitetsstuderende på KU i ulovlig 

download af filer, lyd og musik fra internet-

tet på KU’s computere, og at det kan blive 

meget dyrt når der skal betales erstatning for 

brud på ophavsretten. Nu har JP-Aarhus i en 

artikel fra den 24. marts beskrevet en lignen-

de sag hvori en medarbejder på Aarhus Uni-

versitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet er 

afsløret i ulovlig download fra en af universi-

tetets computere. Ifølge artiklen var det en 

amerikansk antipirat-gruppe der afslørede 

den ulovlige download fra computeren og 

derefter henvendte sig til Aarhus Universitets 

it-afdeling for at få identificeret medarbejde-

ren der dog – ifølge artiklen – slap uden en 

bøde, men fik indskærpet af sin nærmeste 

chef at det er ulovligt og imod universitetets 

retningslinjer.

inForMAtionStUr – Studerende 

fra DTU og Biologisk Institut ved Kø-

benhavns Universitet lærer om den nye 

uddannelse i løbet af tre dage ombord 

på havforskningsskibet DANA fra Hirts-

hals til København. 

FOTO: JASPER CARLBERG



17 kandidatuddannelser inden for Life Sciences: Agricultural Development – Agronomi – Biologi-bioteknologi – Fødevarevidenskab – 
Gastronomi  og sundhed – Havebrugsvidenskab – Human ernæring – Jordbrugsøkonomi – Klinisk ernæring – Landskabsarkitektur – Landskabsfor-
valtning – Miljøkemi og sundhed – Miljø- og naturressourceøkonomi – Parasitologi – Procesanalytisk teknologi – Skovbrug – Veterinærmedicin 

Læs mere om åbent hus på www.life.ku.dk. Du er velkommen til at møde op på selve dagen uden at tilmelde dig. Men hvis 
du tilmelder dig, er du sikker på, at der er frokost til dig på dagen. Du kan tilmelde dig på www.life.ku.dk/karriereworkshop.
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Er du færdig med din bacheloruddannelse, eller bliver du 
det snart? Hvis du er interesseret i at erhvervsrette sidste 
del af din uddannelse eller netværke dig til et relevant stu-
diejob, så er du velkommen, når LIFE holder åbent hus, 
netværks- og karrieredag. Her kan du blive klogere på, 
hvordan din karriere kan udforme sig, hvis du tager en af 
LIFEs 17 kandidatuddannelser.

Det foregår fredag d. 24. april på Frederiksberg 
Campus, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg fra  
10-15.30

Hele dagen vil der være fokus på at skabe netværk og på 
jobmuligheder under og efter dit studium. Du vil blandt 
andet kunne deltage i karriereworkshops og virksomheds-
messe.

Program for dagen
10.00 Mød din fremtidige arbejdsplads: tal med ansatte 

fra 20 internationale virksomheder og organisatio-
ner. Virksomhedsstandene er åbne til kl. 15.

10.00  Karriereworkshops – sådan netværker du dig til et 
studiejob, praktikophold eller dit første job

11.00  Karriereworkshops fortsat
12.00  Gratis frokost (hvis du er tilmeldt på forhånd)
13.00  Sådan erhvervsretter du sidste del af din uddan-

nelse
13.10  Hør om den af de 17 kandidatuddannelser, du er 

interesseret i. Ved studieledere og studerende
13.55  Hør hvordan færdige kandidater bruger deres ud-

dannelse
14.55  Hør om en anden af de 17 kandidatuddannelser
15.30  Oplev A-vej – fredagsbaren på LIFE

01_LIFE_jan09_258x370.indd   1 11/03/09   15:37:10



4  UNIVERSITETSAVISEN 5 ·  2009

dat med at det ville være ud-
tryk for nepotisme at ansætte 
vedkommende.
 »Det er en frygtelig påstand 
at komme med. Det handler 
ikke om at vi vil have en eller 
anden skævbenet fætter ind, 
men en dygtig person vi ved 
kan løfte opgaven. Vedkom-
mende har skrevet sin ph.d. på 
instituttet, men er i øjeblikket 
ansat et andet sted. Hvad er 
det for et signal vi sender til 
unge forskertalenter hvis de 
ikke kan blive ansat som lekto-
rer på Københavns Universitet 
fordi de er uddannet her,« 
spørger hun.

Mangler forklaring
Lene Schøsler mener at hele 
ansættelsesproceduren er 
uigennemsigtig så det er umu-
ligt at gennemskue hvem der 
har besluttet hvad og hvorfor. 
Før 1999 kunne man i det 
mindste få oplyst hvem der 
havde søgt en stilling, og hvil-
ken faglig bedømmelse den 
enkelte ansøger havde fået af 
bedømmelsesudvalget.
 Men den større diskretion 
kombineret med den nye le-
delsesform indført med uni-
versitetsloven 2003, der er-
stattede den valgte ledelse 
med en ansat ledelse udpeget 
oppefra i systemet, giver mu-
lighed for misbrug, mener 
hun.
 »Det hele er lukket, lukket, 
lukket, og det er universitets-
loven der giver ledelsen mulig-
hed for at gøre som den vil. Vi 
kan ikke engang få en forkla-
ring, og vi har ikke mulighed 
for at sikre os at reglerne er 
overholdt,« siger Lene Schøs-
ler.

Dekanen fri som fuglen
Henrik Prebensen, fællestil-
lidsrepræsentant på Hum, er 

nogen uenighed i ledelsen, så 
Lene Schøsler ikke anden ud-
vej end sammen med Lene 
Waage Petersen at redegøre 
for deres beslutning i et åbent 
brev til kollegerne på institut-
tet.

Strategi ignoreret
Lene Schøslers utilfredshed 
bunder i at hun har brugt halv-
andet år på at udforme insti-
tuttets forskningsstrategi, her-
under strategien for et af de 
mindre sprogfag der er i dyb 
krise. Det skulle konkret mun-
de ud i ansættelsen af en ny 
lektor der passede til strategi-
en. Det fremgår af stillingsop-
slaget at »der i særdeleshed 
ønskes dokumenteret forsk-
ning inden for kulturteori og 
samspillet mellem politik, 
samfund, sprog og kultur i 
bred forstand.«
 Det har været fortroligt 
hvem der søger en stilling si-
den der kom en ny ansættel-
sesbekendtgørelse i 1999, men 
Lene Schøsler er bekendt med 
at syv kandidater havde søgt 
stillingen, og at bedømmelses-
udvalget vurderede at fire var 
kvalificerede. Tre af disse, her-
under den eneste kandidat 
med den efterspurgte forsk-
ningsportefølje, har offentligt 
fortalt at de er blevet meddelt 
at de ikke har fået stillingen. 
Lektoratet er endnu ikke offi-
cielt besat, men Lene Schøsler 
kan lægge to og to sammen.
 »Vi har en kvalificeret ansø-
ger der passer perfekt til den 
strategi vi har lagt, og så blan-
der ledelsen sig. Jeg forstår ik-
ke hvorfor ledelsen negligerer 
den faglige ekspertise,« siger 
hun.
 Rygterne svirrer nu på insti-
tuttet. Lene Schøsler har hørt 
at ledelsen begrunder fraval-
get af den bedst egnede kandi-

UniverSitetSlov

Af Claus Baggersgaard

Professor Lene Schøsler og 
lektor Lene Waage Petersen 
har fået nok. De er begge i pro-
test fratrådt deres poster som 
henholdsvis viceinstitutleder 
og vicestudieleder på Institut 
for Engelsk, Germansk og Ro-
mansk. Den direkte anledning 
er forløbet omkring besættel-
sen af et lektorat i et mindre 
sprogfag, men utilfredsheden 
stikker langt dybere. Flere 
medarbejdere mener at sagen 
blot er udtryk for at universi-
tetsloven giver dekanen og in-
stitutlederne uforholdsmæssig 
stor magt; at ledelsen på Det 
Humanistiske Fakultet ikke 
lytter til medarbejderne og 
den faglige ekspertise; og at 
ledelsen kører en alt for lukket 
stil.

»Vi oplever en konflikt mel-
lem universitetslovens forvalt-
ning her på stedet og en fagpo-
litik baseret på levende medar-
bejderdiskussion, så vi kan ik-
ke længere tage medansvar for 
hvordan tingene forvaltes,« si-
ger Lene Schøsler.
 Begivenhederne tog for al-
vor fart den 11. marts i år da 
de to viceledere valgte at gå.

Thora Vinther, lektor i 
spansk, skrev herefter via in-
stituttets fælles mailingliste: 

»Kan ledelsen venligst gøre 
rede for hvilke uenigheder 
vedrørende de vigtige spørgs-
mål om faglighed og forskning 
der har ført til de drastiske be-
slutninger om afgang fra le-
derposterne? Instituttet kan 
dårligt leve med at al informa-
tion har form af summende 
rygter på gangene.«
 Da institutleder Jens Erik 
Mogensen svarede Thora 
Vinther at der ikke eksisterede 

Går i protest  
mod ledelsens magt

En konflikt om besættelsen af en lektorstilling er 
endt med at en viceinstitutleder og en vicestudiele-
der har trukket sig i protest. Mange medarbejdere  
er trætte af dekanens vidtgående magtbeføjelser  
og den lukkede ledelsesstil på Det Humanistiske  
Fakultet 

Nyheder

ArBejDSplADSvUrDerinG

Af Claus Baggersgaard

Resultatet af en ny arbejdspladsvurde-
ring af det fysiske og psykiske arbejds-
miljø på Københavns Universitet (KU) er 
ikke til at tage fejl af. Medarbejderne på 
fire fakulteter (Samfundsvidenskab, Te-
ologi, Humaniora, Naturvidenskab) har 
meget lav tillid til ledelsen, og de føler at 
der eksisterer en meget lav grad af ret-
færdighed på deres arbejdsplads.

Dekanen på Det Samfundsvidenska-
belige Fakultet (Samf), Troels Østerga-
ard Sørensen, mener at spørgsmålene 
om tilliden til ledelsen er lidt ’mystisk’ 
formuleret, så han afventer hvad man 
kan udlede af en nærmere analyse i sam-
arbejdsudvalget, men han hæfter sig ved 
at tilliden på de fire fakulteter er næsten 
lige lave.

»Tallene ser umiddelbart ikke pæne 
ud, men resultatet kan tolkes i retning af 
at medarbejderne har benyttet undersø-
gelsen til at udtrykke deres generelle 
utilfredshed med hele ledelseskonceptet 
i universitetsloven,« siger Troels Øster-
gaard Sørensen.

Dekanen glæder sig til gengæld over 
at 90 procent af de ansatte enten er til-
fredse eller meget tilfredse med deres 
arbejde.

De første af KU’s arbejdspladsvurde-
ringer indløb på Det Humanistiske Fa-
kultet (Hum). Ved den lejlighed udtalte 
dekan Kirsten Refsing at hun ikke opfat-
tede resultatet som en mistillid til hende 
som person.

Generelt tilfredse
Karen Boesen, arbejdsmiljøkonsulent på 
KU, bekræfter at hvad angår spørgsmå-
lene vedrørende tillid til ledelsen og ret-
færdighed er billedet det samme på de 
foreløbigt fire fakulteter der har gen-
nemført undersøgelsen. Hun understre-
ger dog at undersøgelsen ikke giver no-
get svar på hvad mistilliden bunder i.

Karen Boesen tilføjer at hun oplever 
stort engagement og vilje på fakulteter 
og institutter til at diskutere og kvalifice-
re kortlægningens resultater, herunder 
også spørgsmålene om tillid. Samtidig 
pointerer hun at spørgsmålene om tillid 
og retfærdighed er fire ud af 60 spørgs-
mål i undersøgelsen. 

»Det er vigtigt også at fremhæve at 
Universitetets medarbejdere generelt fø-
ler at de har stor indflydelse på beslut-
ninger om eget arbejde, og for både vip- 
og ph.d.-gruppen gælder at langt den 

største del i ’meget høj grad’ eller i ’høj 
grad’ er tilfredse med de forskningsop-
gaver de arbejder med i øjeblikket, og at 
de i ’meget høj grad’ eller i ’høj grad’ har 
’passende indflydelse’ på hvilke forsk-
ningsopgaver de får,« siger Karen Boe-
sen.

Samlet set svarer 86 procent af uni-
versitetets medarbejdere at de er ’meget 
tilfredse’ eller ’tilfredse’ med deres job 
alt taget i betragtning.

Alle er ofre
Poul Erik Krogshave, næstformand for 
Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), me-
ner at det både er de enkelte ledere som 
personer og ledelsessystemet der blev 
indført med universitetsloven i 2003, 
som medarbejderne har mistillid til.
 »Du kan ikke skille de to ting fra hin-
anden da de dårlige ledere er en direkte 
følge af bestemmelserne i universitetslo-
ven. Den nye lov reducerede jo medar-
bejderindflydelsen ved ansættelsen af 
ledere til nul da lederne nu bliver udpe-
gede oppefra og ikke bliver valgt af med-
arbejderne,« siger han og tilføjer:
 »Den manglende legitimitet gør at 
nogle mangler det elementære grundlag 
for at kunne fungere tilfredsstillende 
som anerkendte og respekterede ledere, 
så de er også en slags ofre for loven.«  

Nils O. Andersen, dekan på Det Natur-
videnskabelige Fakultet (Nat), oplyser 
at man i fakultetets samarbejdsudvalg 
(fsu) har besluttet at nedsætte en ar-
bejdsgruppe der skal vurdere resultater-
ne og komme med en indstilling til fsu 
den 20. april.
 »Vi har fokus på at følge op lokalt, så 
alle institutter skal lave handleplaner, 
men vi skal også diskutere hvilke proble-
mer der har mere tværgående karakter,« 
siger han.
 Fritz Buster Nielsen, tillidsrepræsen-
tant på Nat, ønsker også at afvente ind-
stillingen fra arbejdsgruppen inden han 
vurderer resultaterne. Han glæder sig 
dog over at undersøgelsen blev lavet in-
den nedskæringsrunden på fakultetet i 
december sidste år hvor blandt andet de 
ansatte på Biologi udtrykte mistillid til 
ledelsen da han ikke mener at man hav-
de fået et retvisende billede af tilliden til 
ledelsen hvis undersøgelsen var lavet 
midt under eller lige efter en stor sparer-
unde.   

Det Farmaceutiske Fakultet skal som 
det sidste af de i alt otte fakulteter på KU 
lave sin arbejdspladsvurdering i okto-
ber-november i år.

clba@adm.ku.dk

Udbredt mistillid 
til ledelsen 
Undersøgelse viser meget lav tillid til ledelsen på fire  

fakulteter. Resultatet skal nu studeres nærmere

Sådan er der spurgt i undersøgelsen

• Kan man stole på de udmeldinger der kommer fra ledelsen?

• Stoler ledelsen på at medarbejderne gør et godt stykke arbejde?
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»Alle procedurer 
er fulgt«
Dekan Kirsten Refsing og institutle-

der Jens Erik Mogensen har sendt 

følgende redegørelse om ansættel-

sessagen på Humaniora

KoMMentAr

Kirsten Refsing og Jens Erik Mogensen

På Institut for Engelsk, Germansk og Romansk er 
der i det sidste halve års tid foretaget en række fa-
ste ansættelser, som alle er gennemført fuldstæn-
dig uproblematisk i henhold til gældende regler og 
efter de normale procedurer herfor. Det, der ad-
skiller den foreliggende ansættelse fra de øvrige 
stillingsbesættelser er, at vi er blevet bekendt med, 
at lokale kræfter, som ikke har været involveret i 
ansættelsesproceduren, er skuffede over tilsynela-
dende at have erfaret fra en ansøger, som de ken-
der og måske havde håbet ville få stillingen, at 
vedkommende ikke er blevet tilbudt stillingen.

Alle normale procedurer er naturligvis fulgt og-
så i det foreliggende tilfælde. Stillingsopslaget er 
blevet til i samarbejde med det faglige miljø. Det 
faglige bedømmelsesudvalg har vurderet en række 
ansøgere kvalificerede i relation til stillingsopsla-
get (som naturligvis ligger inden for instituttets 
strategi). Den af de kvalificerede ansøgere, som 
forekom bedst egnet til stillingen, er blevet tilbudt 
ansættelse i stillingen. Det er en helt uhyrlig tanke 
at tro, at der skulle være tale om, at dekanen eller 
institutlederen gennemtrumfer en anden strategi 
end instituttets og dermed skulle tilbyde stillingen 
til en ikke-kvalificeret ansøger.  

ingen øremærkede stillinger
Der er i løbet af 2008 gennemført et omfattende 
strategiarbejde, der naturligvis ikke er en eller få 
personers værk, men et arbejde, der i meget høj 
grad har inddraget samtlige medarbejdere og 
grupperinger, bl.a. i forbindelse med månedlige 
fællesmøder og strategiseminarer. Den 4. marts 
blev der holdt seminar om emnet fag og faginddra-
gelse, og diskussionerne mundede ud i gode og 
konkrete forslag, som igen drøftes med alle med-
arbejdere den 1. april, inden der træffes beslutnin-
ger. 

Vi må dog kraftigt understrege, at inddragelse af 
et fagmiljøs medarbejdere naturligvis ikke går så 
vidt som til, at fagmiljøet på forhånd skulle kunne 
’øremærke’ faste stillinger til bestemte personer, 
som de kender. Forventer man som medarbejder 
dette, er det klart, at man nemt vil kunne risikere 
at blive både vred og skuffet, hvis det viser sig, at 
vedkommende ikke er blevet tilbudt stillingen, ty-
pisk fordi der var en kvalificeret ansøger, som var 
endnu bedre.

Der er i instituttets strategier naturligvis ikke 
indskrevet navne på enkeltpersoner, som det er et 
erklæret mål at få ansat. Vore stillingsopslag er al-
tid åbne og møntet på at tiltrække så brede ansø-
gerfelter så muligt, således at vi efter behørig fag-
lig rådgivning har mulighed for at vælge netop den 
blandt de kvalificerede ansøgere, som forekommer 
allerbedst kvalificeret til at løfte vore strategiske 
satsninger.

 Hun finder derfor at både 
dekanen og institutlederen op-
træder med en uforståelig luk-
kethed.
 »Jeg er med på at der er 
nogle personhensyn at tage i 
en ansættelsessag, men det må 
da være muligt i en dialog at 
diskutere principperne,« siger 
Ingemai Larsen der mener at 
universitetsloven er årsagen til 
den lukkede ledelsesstil.
 »De demokratiske processer 
og medarbejderindflydelsen er 
indskrænket til et minimum, 
så den enkelte leder har en 
magt vi ikke før har set i uni-
versitets nyere historie. Det 
betyder at tingene i meget høj 
grad afhænger af den enkelte 
leders dygtighed og integri-
tet,« siger hun.

clba@adm.ku.dk

Læs også indlæg af Hans Peter 
Lund på debatsiderne

 Hun mener at eksemplet er 
typisk for fakultetsledelsens 
behandling af fagene i den nye 
struktur med større enheder.
 »Der er kommet meget stor 
afstand til ledelsen med den 
nye universitetslov; fagene har 
ingen kanaler for medindfly-
delse; og vi aner ikke hvor tin-
gene bliver besluttet. Det ska-
ber frustration og fremmedgø-
relse. Man burde organisere 
sig med større respekt for 
medarbejderindflydelsen,« si-
ger hun.
 Hun tilføjer at billedet af en 
ledelse der ikke lytter, gik igen 
i ledelsesgruppen på institut-
tet hvor hun var medlem i sin 
egenskab af vicestudieleder.
 »Vi kunne tro at vi havde 
truffet en beslutning i fælles-
skab for så at opdage at insti-
tutlederen efterfølgende gjor-
de noget helt andet. Udadtil 
på instituttet fremstod Lene 
Schøsler og jeg som ansvarlige 
medlemmer af en ledelses-
gruppe, indadtil kunne vi un-
derkendes når som helst. Det 
blev i stigende grad utilfreds-
stillende,« siger hun.

lukket ledelse
Ingemai Larsen, lektor i portu-
gisisk, opfordrede den 12. 
marts på vegne af flere medar-
bejdere institutlederen til at 
indkalde til et orienteringsmø-
de for at sætte en stopper for 
forvirringen og rygtedannel-
sen for at skabe tiltrængt ar-
bejdsro, men det er indtil vide-
re ikke sket. 

før 1993 skulle ansættelser 
diskuteres i Fakultetsrådet.

Henrik Prebensen har i et 
åbent brev bedt ledelsen be- 
eller afkræfte at den har til-
budt lektoratet til en ansøger 
der ikke lever op til kravet om 
dokumenteret forskning inden 
for det ønskede strategiske 
område, og spurgt om det er 
rimeligt at universitetsansatte 
bruger tid på at lave strategier 
uden at fortælle dem at det på 
ingen måde binder lederne.
 »Hvis en strategi ikke re-
spekteres, demotiverer det de 
ansatte, og så vælger de at gå 
som det er sket her. Det er ska-
deligt for universitetet på lang 
sigt. Der er et stort behov for 
en god involveringskultur. 
Derfor var det vigtigt at få le-
delsen til at melde klart ud i 
denne sag,« siger han.

Savner indflydelse
Lene Waage Petersen er også 
stærkt utilfreds med forløbet 
omkring besættelsen af lekto-
ratet, men den direkte anled-
ning til hendes opsigelse, var 
afviklingen af en fagdag den 4. 
marts hvor man skulle drøfte 
fag og faglighed i forhold til de 
nye strukturer og organiserin-
gen på instituttet. Mødet var 
blevet udsat flere gange selv-
om diskussionen var stærkt ef-
terspurgt af medarbejderne. 
Ifølge Lene Waage Petersen 
var det hele så inkonsekvent 
og dårligt forberedt at hun og 
Lene Schøsler følte at de hav-
de spildt deres tid.

enig i at systemet mangler 
gennemskuelighed, men han 
kan på den anden side godt 
forstå at nogle har fundet det 
nødvendigt at sikre ansøgerne 
en vis anonymitet for ikke at 
skræmme dem væk.
 Men Henrik Prebensen ser 
et problem i ansættelsesbe-
kendtgørelsens paragraf fem 
der foreskriver at bedømmel-
sesudvalget afgiver en ikke-
prioriteret, begrundet og 
skriftlig bedømmelse af ansø-
gernes faglige kvalifikationer 
til rektor (i realiteten dekanen 
der handler på vegne af rek-
tor). Indstillingen og indhol-
det af stillingsbeskrivelsen er 
nemlig ikke bindende for den 
ansættende leder. 
 »Dekanen er ikke bundet af 
noget som helst ud over sin 
egen vurdering. Det er logisk 
at det giver risiko for mistanke 
og rygter om magtmisbrug og 
nepotisme når en person alene 
træffer den endelige afgørelse, 
og når det tilmed foregår i 
hemmelighed. Universitetslo-
ven betyder generelt at deka-
nen kan beslutte en lang ræk-
ke ting uden kontrol og uden 
at stå til ansvar i Akademisk 
Råd eller et andet kollegialt fo-
rum med repræsentation af 
medarbejdere og studerende,« 
siger fællestillidsmanden.
 Han tilføjer at ansøgerne 
ifølge de tidligere ansættelses-
bekendtgørelser dog i det 
mindste havde adgang til den 
samlede bedømmelse - og der-
med mulighed for at klage. Og 
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lUKKet leDelSe – Lene 

Waage Petersen (tv) og Lene 

Schøsler fik nok og gik i protest.

KoMMentAr

» Vi kan ikke engang få en forklaring, og vi har ikke 
mulighed for at sikre os at reglerne er overholdt,« 

Lene Schøsler.
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Nyheder

Ansatte og ledelse strides om nedlagte stillinger 

at bevilge det med begrundel-
sen at medarbejderne ikke kan 
undværes,« siger Ingrid Kryhl-
mand.
 Det er ikke lykkedes at få en 
kommentar fra fakultetsdirek-
tør Arnold Boon.   

clba@adm.ku.dk

tets samarbejdsudvalg, er pro-
cessen foregået rimeligt smer-
tefrit. Dog har syv medarbej-
dere fået afslag på frivillig fra-
trædelse selvom de opfyldte 
betingelserne. 

»Det er kedeligt og påfal-
dende da muligheden for fri-
villig fratrædelse var et tilbud 
for alle ansatte på fakultetet, 
men et institut har ikke ønsket 

2009, er der ved at være over-
blik over antallet af stillinger 
der skal nedlægges. I alt 39 
medarbejdere skal forlade fa-
kultetet. Heraf har 34 selv søgt 
om frivillig fratrædelse, tre er 
blevet afskediget og resten 
overflyttet til andre enheder.

Ifølge Ingrid Kryhlmand, 
HK-fællestillidsrepræsentant 
og næstformand for fakulte-

lektorerne hvilket også bety-
der at ph.d.erne får kortere tid 
til deres egne forskningspro-
jekter.

Nils O. Andersen, dekan på 
Nat, glæder sig over at antallet 
af afskedigelser forventes be-
grænset til omkring fire ved en 
stor indsats.

»Vi har haft fokus på men-
neskelige hensyn. Jeg synes 
det er lykkedes at gennemføre 
processen anstændigt og pro-
fessionelt,« siger Niels O. An-
dersen.

Omkring stillingsantallet 
fastholder han at »det over-
ordnede skøn holder hvis man 
ser nærmere på tallene. Blandt 
andet er der medtaget syv-otte 
medarbejdere der overgår til 
ekstern finansiering, men fort-
sætter deres arbejde med sam-
me ansættelsesbrev og på sam-
me vilkår som før, ligesom der 
er en gruppe af nogenlunde 
samme størrelse som er over-
ført til andre institutter eller 
fakulteter,« siger dekanen

 
ikke for alle
Også på Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet der skal 
spare 40 millioner kroner i 

glæder sig over at kun fire har 
fået en fyreseddel fordi mange 
har taget imod den frivillige 
fratrædelsesordning.

 
Advarsel fra ansatte
Ifølge Leif Søndergaard, AC 
tillidsrepræsentant på Nat, for-
svinder 88 stillinger reelt da 
ledelsen har besluttet ikke at 
genbesætte tre lektorater der 
var ledige ved årsskiftet.
 »Det drejer sig om betyde-
ligt flere stillinger end der op-
rindeligt blev meldt ud. Vi sag-
de fra medarbejderside at vi 
ikke forstod hvordan tallene 
hang sammen da spareplanen 
blev præsenteret. Antallet af 
stillinger der skulle nedlæg-
ges, svarede slet ikke til belø-
bet der skulle spares, så det 
kommer desværre ikke bag på 
mig at det nu viser sig at være 
flere,« siger Leif Søndergaard.     
 Han påpeger at rigtig mange 
mennesker kommer til at for-
lade institutterne, og at det ik-
ke kan undgå at få konsekven-
ser for kvaliteten af undervis-
ningen. Blandt andet er det 
besluttet at de ph.d.-studeren- 
de skal varetage en større del 
af undervisningen i stedet for 

BeSpArelSer

Af Claus Baggersgaard

Dekan Nils O. Andersen skøn-
nede at omkring 70 stillinger 
skulle skæres væk da Det Na-
turvidenskabelige Fakultet 
(Nat) stod overfor en stor spa-
rerunde omkring årsskiftet. Af 
en ny opgørelse præsenteret 
for Hovedsamarbejdsudvalget 
(Hsu)fremgår det i midlerti-
digt at 85 faste stillinger reelt 
forsvinder.  
 45 medarbejdere har sagt ja 
til en frivillig fratrædelsesord-
ning, fire er blevet afskediget 
og 36 har enten selv sagt op, 
er blevet overflyttet til en an-
den enhed på universitetet el-
ler får fremover deres ansæt-
telse finansieret via eksterne 
midler.
 Poul Erik Krogshave, næst-
formand for Hsu, mener at det 
virker som om ledelsen på fa-
kultetet har forsøgt at camou-
flere hvor mange ansatte der 
bliver berørt af besparelserne.
 »Det blev oprindeligt lance-
ret som 70, og nu viser det sig 
at være mange flere,« siger 
Poul Erik Krogshave der dog 

Mindst 85 faste stillinger er blevet nedlagt ved nedskæringerne på Det Naturvidenskabelige Fakultet, siger medarbejderne. 

Dekanen fastholder at det er 70. På Sund forsvinder 39 medarbejdere 

Benyt vores hotline:
Øresund Entrepreneurship Academy er en 
organisation under Øresundsuniversitetet. 

Det er vores mission at opbygge Øresundsregio-
nen som en international hjørnesten inden for 
uddannelse i innovation og entrepreneurship.

ER DU UNDERVISER 
- OG INTERESSERET I ENTREPRENEURSHIP?
SÅ FÅ FAGLIG SPARRING, HJÆLP OG INSPIRATION

Rådgivning og finansiering i forbindelse med kursusudvikling
Brug os som faglig sparringspartner, hvis du gerne vil udvikle et nyt kursus med 
entrepreneurship-indhold, og søg finansiering fra vores puljemidler.

Teach-the-teacher aktiviteter
Deltag i vores arrangementer og studierejser, hvis du vil lære mere om metoder inden 
for undervisning i entrepreneurship.

Netværk af undervisere og erhvervsfolk
Benyt dig af vores brede netværk inden for universitetsverdenen og erhvervslivet,
når du søger samarbejdspartnere eller gæsteforelæsere.

Faglige seminarer, workshops og konferencer
Bliv klogere på emnet, få den nyeste viden inden for feltet og del din indsigt med 
ligesindede ved vores arrangementer.

Tlf.: 3815 2963 - E-mail: info@oeacademy.org

Øresund Entrepreneurship Academy tilbyder:

Status for nedlæggelsen af stillinger på  
Det naturvidenskabelige Fakultet

  Videnskabeligt Teknisk administrativt 

  personale personale

Frivillig fratrædelsesordning 16 29

Uansøgte afskedigelser 2 2

Andre aftaler, selv sagt op, 

finansiering af eksterne midler, 

overflytning til anden enhed mv. 22 14

i alt 40 45
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God nyhed

trækker at kunne snakke med 
en på deres eget sprog. Det er 
også rart at have et sekretariat 
med mange kulturer i daglig-
dagen,« siger Pia Degn.
 Ud over Anil er der medar-
bejdere der stammer fra Peru, 
England og Frankrig. De glæ-
der sig også til at få en indisk 
kollega.
 »Det kan godt være lidt 
svært at være eneste udlæn-
ding, så det er en klar fordel at 
vi er flere. Det handler om at 
være åben, og indisk kultur er 
meget anderledes end syd-
amerikansk, så det bliver 
spændende,« siger Gabino  
Maximo Casas Casanova, der 
kom til Danmark som politisk 
flytning fra Peru og har arbej-
det 11 år på instituttet.
 Også franske Claude Mona 
er positiv over at få noget in-
disk kulør på dagligdagen.
 »Jo flere forskellige kulturer 
vi er, jo bedre. Det giver farve, 
men det vigtigste er at have et 
godt samarbejde, og det har 
vi,« siger hun.  

clba@adm.ku.dk

 »Jeg vidste vi skulle bruge 
en ny regnskabsmedarbejder, 
men vi havde ikke nået at lave 
stillingsopslaget. Det er en stor 
fordel at få en medarbejder 
der kender KU’s administrative 
systemer og regnskabsregler, 
og så er det kun positivt at han 
har en indisk baggrund,« siger 
hun.
 Instituttet har netop fået 
100 millioner kroner fra Nor-
dea-fonden til forskningspro-
jektet Opus der skal styrke fol-
kesundheden med særlig fokus 
på børns sundhed, trivsel og 
velvære.
 Anil Vohra skal arbejde en 
del af tiden med at administre-
re de mange forskningskroner, 
og så skal han blandt andet ta-
ge sig af instituttets ulands-
forskningsprojekter.
 »Det er kun en glæde og be-
rigelse at Anil er indisk. Det er 
en stor fordel at han ikke snak-
ker ’skoleengelsk’ når han skal 
have kontakt med vores 
ulandssamarbejdspartnere, og 
så har vi mange gæsteforskere 
og ph.d.-studerende der fore-

Anil havde gode muligheder 
for at komme i beskæftigelse 
igen. Nat sendte en e-mail ud 
til alle institutter med hans CV 
vedhæftet hvori man oplyste 
at man havde været nødsaget 
til at afskedige ham.

Nu en måned senere er han 
ansat på Institut for Human 
Ernæring på Det Biovidenska-
belige Fakultet hvor han star-
ter 1. maj.
 Anil Vohra understreger at 
han var tilfreds med sit tidlige-
re arbejde, men de nye ar-
bejdsopgaver lyder så spæn-
dende at han glæder sig som et 
lille barn til at komme i gang.

   
Mangfoldighed en fordel
Institutadministrator Pia Degn 
forklarer at hun straks slog til 
da hun så e-mailen fra Nat. 
Human Ernæring er nemlig in-
de i en rivende udvikling med 
flere eksterne bevillinger og en 
medarbejderstab med vokse-
værk. Således er antallet af 
medarbejdere steget fra cirka 
100 til 130 blot inden for det 
sidste år.    

joBSKiFte

Af Claus Baggersgaard

De færreste fyringer ender lyk-
keligt og til alles tilfredshed, 
men sådan er det netop gået i 
indiske Anil Vohras tilfælde. 
 Han var blandt de medar-
bejdere der blev ’prikket’ den 
19. januar i år i forbindelse 
med sparerunden på Det Na-
turvidenskabelige Fakultet 
(Nat). Niels Bohr Institutet 
hvor han var ansat som pro-
jektregnskabsmedarbejder, 
skulle spare 4,3 millioner kro-
ner, så fire administrative 
medarbejdere måtte væk.

»Det kom som et chok, men 
institutlederen forklarede at 
jeg var den mest kvalificerede 
medarbejder i afdelingen, så 
jeg kunne lettest finde et nyt 
arbejde. Fakultetet havde intet 
andet valg, og tingene er ble-
vet håndteret professionelt, så 
det er bare uheldigt at det lige 
netop blev mig,« siger 60-årige 
Anil Vohra.
 Det viste sig at holde stik at 

Indiske Anil Vohra blev fyret i 
forbindelse med sparerunden 
på Det Naturvidenskabelige 
Fakultet. Nu er han i stedet 
blevet ansat på Institut for Hu-
man Ernæring på Det Biovi-
denskabelige Fakultet der til 
gengæld får en erfaren med-
arbejder og et nyt ansigt til sin 
internationale profil

Fyring gav ny appetit på arbejdslivet

FOTO: REIMAR JUUL

internAtionAlt – Anil Vohra (til venstre), Gabino Maximo Casas Casanova, Christina 

Cuthbertson og Claude Mona hygger sig allerede i køkkenet på Institut For Human Ernæring.
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Reportage

tegi hvor universitetets tre naturlige interessen-
ter, de studerende, vip’erne og tap’erne, bliver 
anbragt i organer hvor der aldrig er mere end to 
af grupperne til stede.

»Loven har gjort det svært at skabe en bred 
positiv involvering, og det giver dem der står 
for kommunikationen mellem de forskellige or-
ganer en stor magtposition,« siger Henrik Pre-
bensen som mener at konsekvenserne af uni-
versitetsloven fra 2003 havde været langt mere 
negative hvis ikke det havde været for den gode 
universitetskultur på KU.

»Men denne kultur er under pres hver dag, 
og man kan frygte at de nye generationer på 
universitetet ikke vil være i stand til at modstå 
det pres.«

De studerende mener også at universitetsde-
mokratiet trænger til en overhaling.

»Universitetet indrettes efter overfladiske 
målekriterier som er fastsat af Videnskabsmini-
steriet. Dem vil universitetslederne gerne leve 
op til, og det kan man jo godt forstå, men det 
forringer uddannelserne. Og ledelsen mangler 
incitament til at lytte til universitetsbefolknin-
gen som er den der reelt kan se forringelserne. 
Det incitament ville komme hvis der for eksem-
pel var demokratisk valgte organer der ansatte 
og fyrede ledere,« siger formand for Studenter-
rådet Mattias Friis Jørgensen og indkasserer 
dagens første klapsalver. 

De studerendes indflydelse indskrænkes og-
så, fortæller studenterrådsformanden.

»For eksempel får vi i Studenterrådet meget 
bekymrede meldinger fra studerende på Nat 
som viser en ledelsesform hvor man lukker af 
for de studenterorganer der ellers burde have 
indflydelse. Studienævnet er det eneste sted 
hvor de studerende stadig har indflydelse, men 
det er også truet,« siger han.

spejler medarbejdernes holdninger på fakulte-
terne. Jeg fik besked om høringen ved en tilfæl-
dighed, og vi fik i al hast arrangeret et møde. 
Men faktisk ved jeg ikke hvad der er blevet af 
vore svar,« siger Heine Andersen som finder 
den anvendte fremgangsmåde stærkt kritisabel.

»Jeg håber ikke det er nogen med en sam-
fundsfaglig uddannelse der har været med til at 
udarbejde denne høring, og jeg vil anbefale at 
ledelsen undlader at medtage resultaterne i 
svaret til ministeriet,« siger han

Sammenlagt er en femtedel af svarene hav-
net i kategorien »tomme« besvarelser. Men fak-
tisk er der ifølge ordstyrer Jasper Steen Winkel 
meget få der ikke har svaret. De fleste af de kas-
serede svar er blevet udfyldt med skriftlige 
kommentarer, hvilket får en studerende fra sa-
len til at pointere at der her nærmere er tale om 
en »anden form for besvarelse«.
 »Det kan man godt sige,« svarer ordstyreren, 
som minder om at alle svarene lægges på inter-
nettet efter høringen.
 »Vi har ikke fiflet med resultaterne, og der er 
fuld gennemsigtighed, det vil jeg bare sige,« un-
derstreger han. I løbet af debatmødet tager Jas-
per Steen Winkel flere gange evalueringsmeto-
den i forsvar, hvilket til sidst får en tilhører til at 
råbe:

»Du er ordstyrer, du skal ikke forsvare dig!«

Medbestemmelse 
De der ikke føler sig repræsenteret i det samle-
de resultat, har så muligheden for her i Festsa-
len at give udtryk for deres utilfredshed. Og det 
gør de så. Første debattema er medarbejdere og 
studerendes medbestemmelse, og første panel-
deltager ved mikrofonen er HSU-medlem Hen-
rik Prebensen. Han mener at universitetslovgiv-
ningen er gennemsyret af en del og hersk-stra-

et diagram der viser gennemsnittet af de 148 
høringssvar. 

Alle spørgsmål har haft fire svarmuligheder, 
og særligt Farma og Life har afgivet positive 
svar, mens det Samfundsvidenskabelige Fakul-
tet har svaret mere kritisk. De lokale studenter-
organisationer har afgivet de suverænt mest ne-
gative svar, men generelt er omtrent halvdelen 
af universitetets organer i høj eller nogen grad 
positive i deres svar, forklarer Jasper Steen 
Winkel.
 »Det lyder ikke som om I har haft en statisti-
ker på det der,« lyder det prompte fra salen. 
Hvert af de 148 høringssvar repræsenterer i sig 
selv en sammenskrivning af evalueringer fra et 
bredt segment af ansatte (eller studerende), 
der i mange tilfælde tæller både teknisk og vi-
denskabeligt personale og chefer. Derfor er det 
vildledende at reducere så mange forskellige 
svar til nogle forenklede gennemsnit, mener 
flere tilhørere. I de forskellige organer har man 
haft længere diskussioner og har til sidst fundet 
et kompromis og sat et kryds på en skala fra et 
til fire, bemærker en AC-tillidsrepræsentant fra 
Life, Thomas Vils Pedersen.       

»Jeg tror derfor ikke at det giver mening at 
tale om et gennemsnit, og det ville klæde KU 
hvis vores samlede høringssvar afspejler den di-
vergens der er mellem ledelse og medarbejdere 
rundt omkring,« siger han. Kritikken kan også 
formuleres kort og godt som en ansat fra Ke-
misk Institut gør det: 

»Jeg føler mig ikke repræsenteret her.«

Metode under al kritik
Fra salen retter også professor i sociologi Heine 
Andersen en kritik mod metoden bag evaluerin-
gen.

»Der er jo ingen af disse høringssvar der af-

Unilov

Af Sune Engel Rasmussen

Giv folket brød og cirkus, så kræver de ikke me-
re indflydelse, sagde man i det gamle Rom. 
Men hvis det er denne romerske strategi som 
ledelsen på Københavns Universitet regerer ef-
ter, er den slået fejl. 

For ganske vist er et bjerg af croissanter og 
frisk frugt anrettet på et langbord i Festsalen 
hvor der gumles og krummes som gjaldt det li-
vet. Og ganske vist kan man, hvis man har fulgt 
debatten om universitetsloven på KU, forvente 
sig en vis portion cirkus på dagens åbne debat-
møde. Men de fremmødte debattanter er alt an-
det end ukritiske. 

Medarbejdere og studerende er samlet for at 
drøfte vilkårene for indflydelse og frihed på 
universitetet som er blevet evalueret i en intern 
høringsproces på Københavns Universitet (KU). 
På baggrund af 148 svar fra forskellige organer 
på universitetet fremlægges et samlet hørings-
svar der indgår i universitetets samlede redegø-
relse til den 2009-evaluering af universitetslo-
ven som Videnskabsministeriet har igangsat.  

Rektor lægger for. Der er nogle iboende me-
todiske problemer i en høring som denne.

»Hvordan kan man som ledelse opretholde 
en kritisk analyse af et system man selv er en 
del af og som bestyrelsen selv er født af? Vi skal 
gøre forsøget,« forsikrer han.

resultat uden nuancer
Og Ralf Hemmingsen er startet et prekært sted, 
for netop metoden der ligger til grund for det 
samlede høringssvar bliver hurtigt udsat for 
hård kritik. Kommunikationschef Jasper Steen 
Winkel, som er dagens ordstyrer, indleder med 

» Jeg føler mig ikke 
repræsenteret her«
Der var hård kritik af ikke blot universitetsloven, men også af selve grundlaget 
for evalueringen af loven da 120 medarbejdere og studerende drøftede frihed 
og indflydelse på universitetet ved et åbent debatmøde i Festsalen 26. marts 

» Jeg tror ikke at det giver mening at tale om et gen-
nemsnit, og det ville klæde KU hvis vores samlede 
høringssvar afspejler den divergens der er mellem 
ledelse og medarbejdere rundt omkring.«

AC-tillidsmand Thomas Vils Pedersen, Life

evaluering af universitetsloven

Universitetsloven blev indført i 2003 og revideret i 2005. Viden-

skabsministeriet har igangsat en evaluering af loven som ved-

taget af forligspartierne bag loven (V, K og S). 

Debatmødet den 26. marts i Festsalen skulle bidrage til én sam-

let og frit formuleret institutionsredegørelse som KU skal vide-

regive. Redegørelsen skal forholde sig til fem faste temaer som 

ministeriet har opstillet:

A. Opfyldelse af formålene for sammenlægningerne

B. Studerendes og ansattes medbestemmelse

C. Den frie akademiske debat

D. Forskningsfrihed

E. Frihedsgrader

Tema B, C og D var en del af det høringsresultat der blev fremlagt 

den 26. marts, og som 148 høringsparter har svaret på. KU’s samle-

de institutionsredegørelse afleveres til Videnskabsministeriet den 

22. april. 

Høringsparter

Hovedsamarbejdsudvalget (HSU)

Centrale Samarbejdsudvalg (CSU)

Studenterrådet

Akademisk Råd

Fakultetssamarbejdsudvalg (FSU)

Lokale studenterorganisationer med repræsentation i 

formelle organer

Studienævn

Institutorganisationen

Lokale samarbejdsudvalg (LSU)

Ph.d.-udvalgene

FAKtA
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at Helge Sander og rektor har været helt utvety-
dige i deres støtte til ytringsfriheden,« siger Pe-
ter Sandøe.

Men det er en naiv opfattelse, mener Peter 
Harder der er professor ved Institut for Engelsk, 
Germansk og Romansk og medforfatter til en 
hvidbog om følgerne af universitetsloven.

»Det er vigtigt at skelne mellem hvad loven 
siger, og hvad KU gør i praksis. Vi skal ikke sid-
de og fejre vores gode ledere, hvilket de fleste 
er, men være nervøse for det der er truet. Ledel-
sen bør tage stilling til om det er acceptabelt at 
folk bliver sanktioneret hvis de udtaler sig om 
bestemte ting,« siger Peter Harder. 

Lektor Bo Svensmark fra Kemisk Institut har 
rejst sig i salen. Han har modtaget henstillinger 
for at gøre brug af sin interne ytringsfrihed, si-
ger han.
 »Der findes ingen kollegiale organer, så hvad 
gør man hvis der er noget man vil kritisere over 
for sine kolleger, spørger han og fortæller at 
han faktisk blev kaldt til kammeratlig samtale 
hos sin institutleder dagen efter at han havde 
sendt en delemail rundt på Kemisk Institut.

»Jeg fik et lodret forbud mod fremover at 
sende mail til mine kolleger. Er det sådan det 
bør være?« spørger Bo Svensmark retorisk ud i 
salen.

KU og samfundet
Dagens sidste paneldebat handler om forsk-
ningsfrihed. Og for rektor Ralf Hemmingsen er 
det vigtigt at understrege vigtigheden af grund-
forskning.
 »Det handler om for universiteterne at for-
tælle at grundforskning er en god og langsigtet 
investering. Det er kun os der kan fortælle det, 
og den kamp skal vi føre med uformindsket 
kraft,« siger rektor og slår fast at det er farligt 
hvis al forskning bliver tematisk. Han tilføjer at 
det er forskningen på KU ikke. Ralf Hemming-
sen minder også om at selv den gode Hum-

cent af alle ledere er psykopater. Og vi kan intet 
gøre over for ledere der er helt ude i hampen. På 
godt gammel dansk: vi er fucked,« siger han. 

Ytringsfriheden truet
Sune Auken er egentlig sat i panelet for at dis-
kutere ’Akademisk ytringsfrihed’. Han forsøger 
at holde sig til emnet.
 »Diskussionen om ytringsfrihed er svær fordi 
den ikke kan føres tilbage til loven,« begynder 
Auken som selv ofte er langt fremme i debatten 
om blandt andet universitetsloven, men som 
understreger at han aldrig selv er blevet ind-
kaldt til en såkaldt kammeratlig samtale.
 »Der er en rimelig god ytringsfrihedsbeskyt-
telse på KU, men forskere pålægger sig selv en 
høj grad af selvcensur. Derfor falder krydserne i 
spørgeskemaundersøgelsen pænt, men der er 
problemer alligevel,« siger han med henvisning 
til det samlede høringsresultat der viser at 85-
90 procent af de adspurgte mener at deres aka-
demiske ytringsfrihed i ’tilstrækkelig’ eller ’no-
gen grad’ er beskyttet. Hvilket falder en stude-
rende for brystet.
 »Det er da ikke særlig tilfredsstillende at 10-
15 procent føler at deres ytringsfrihed er truet. 
Ytringsfriheden er grundlovssikret, og i det om-
kringliggende samfund ville de tal da skabe 
vildt postyr,« siger han.

lov og praksis
Bioetikprofessor Peter Sandøe fra Life har erfa-
ring fra bade sektorforskningens og universite-
tets verden. Og hvor brugen af ytringsfriheden 
til at blande sig i den offentlige debat med kriti-
ske faglige indlæg tidligere kunne skade sektor-
forskeres karrieremuligheder, er det problem 
løst efter fusionen med universiteterne, siger 
han.
 »I forhold til at forskerne frit kan deltage i 
den offentlige debat med faglige indlæg, er uni-
versitetsloven god, og på dette punkt mener jeg 

Lektor Bo Svensmark tager nu ordet fra salen. 
»Som I ved er mit forskningsområde blevet 

nedlagt uden nogen form for diskussion. Der er 
ingen diskussion omkring nedskæringerne på 
KU,« siger Bo Svensmark hvis kommentar får 
en studerende i salen til at påpege det proble-
matiske i at man under det nuværende system 
er nødt til at håbe på at man har »gode ledere«.

»Hvis, eller rettere når, man får ledere der er 
mindre lydhøre, har man som studerende og 
ansatte ingen mulighed for at trække i nød-
bremsen over for uhensigtsmæssige beslutnin-
ger,« siger han. 

Dekan Sven Frøkjær påpeger at man netop 
har bestyrelsen til at »sætte ind over for ekla-
tant dårlig ledelse,« hvilket afføder en spredt 
latter i Festsalen. 

»Ja, en bestyrelse som har eksternt flertal,« 
lyder det et sted på tilhørerrækkerne. 

Lektor Sune Auken fra Institut for Nordiske 
Studier og Sprogvidenskab bøjer problemet i 
neon:
 »En undersøgelse har vist at omkring fem pro-

Ralf Hemmingsen svarer at man overvejer at 
give de studerende en mere formaliseret rolle 
på institutniveau, men minder samtidig om at 
den nye lov har afsat store beløb til forbedring 
af studiemiljø, hvilket ikke ville være sket på 
den gamle ordning. Dekanen for Farma, Sven 
Frøkjær, sidder i panelet, og han forsvarer også 
det nye universitet.
 »Jeg oplever et større fælles ansvar nu i for-
hold til under det gamle styreform hvor jeg i høj 
grad oplevede møder i det daværende Konsisto-
rium som en kamp om indflydelse,« siger deka-
nen.

»Der er ingen, hverken ansatte eller stude-
rende, der ønsker sig tilbage til de gamle dage, 
så lad os ikke spilde tid på at snakke om det,« 
opfordrer formand for Studenterrådet Mattias 
Friis Jørgensen.

ingen nødbremse over for ledere
Universitetsavisen fortalte i sidste nummer at fa-
get analytisk kemi er blevet nedlagt fordi det ik-
ke passede ind i strategien for Kemisk Institut. 

» Det er afgørende at man som forsker ikke føler sig som en 
sælger på provision. Nu bliver folk kaldt ind til deres ledere 
og spurgt om de ikke kunne tænke sig at passe en lille stra-
tegisk butik, og man skal tænke sig meget godt om før man 
siger nej.« 

Professor Peter Harder, professor i Engelsk
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BaggrundUniversitetsloven...

relsen (FI) som havde nedsat 
et Fagligt Udvalg der blandt 
andet skulle sørge for at rette 
eventuelle overlap i faggrup-
pernes forslag. Ud af de cirka 
20.000 tidsskrifter og forlag 
var der nemlig uenighed om 
cirka 4.000.

Da listerne 27. februar i år 
blev offentliggjort på FI’s 
hjemmeside, var ændringerne 
så fejlbehæftede at faggruppe-
formændene på vegne af fag-
grupperne udarbejdede en 
protestskrivelse hvor de næg-
ter at stå som ’faglige garanter’ 
for listerne i deres nuværende 
form. Dermed er listerne lige 
nu reelt ubrugelige, mener for-
skerne.

»Faggruppernes protest be-
tyder at listerne har tabt en-
hver faglig legitimitet. Mini-
steren har selv anført at det 
var faggrupperne der skulle gi-
ve dem legitimitet, og når alle 
nu siger fra, må man jo begyn-
de forfra igen,« siger Frans 
Gregersen.

Som at slå plat eller krone
En af de forskere der har ople-
vet at faggruppens anbefalin-
ger blev ændret, er Bente Rona 
Jensen, lektor på Institut for 
Idræt og formand for faggrup-
pe 65.

»Ud af de 132 tidsskrifter vi 
nominerede til niveau to, er 60 
blevet sat ned til niveau et. Det 
svarer til at vi lige så godt kun-
ne have slået plat eller krone 
om niveaudelingen. Derud-
over er mere end hver femte af 
de anbefalede niveau et-tids-
skrifter hævet til niveau to. 
Flere af beslutningerne må be-
tegnes som absurditeter,« si-
ger hun.

»Vores tid er fuldstændig 
spildt. Vi har gjort hvad vi blev 

danske og internationale tids-
skrifter og forlag skulle rang-
ordnes og placeres på enten 
niveau 1 eller niveau 2. Med 
denne autoritetsliste i hånden 
ville Helge Sander så fordele 
basismidler til forskning til de 
forskellige danske universite-
ter.

Rangordningen skulle med 
udgangspunkt i de norske li-
ster udarbejdes af omkring 
360 af de bedste danske for-
skere. De blev inddelt i fag-
grupper som hver især skulle 
vurdere hvor vigtige de for-
skellige tidsskrifter var for de-
res fag.

Urealistisk korte tidsfrister
Mange forskere var allerede 
dengang kritiske over for pro-
jektet. Professor ved Sociolo-
gisk Institut på KU Heine An-
dersen blev i efteråret 2007 til-
budt at være med i den socio-
logiske faggruppe. Men han 
takkede nej.

»Jeg kunne se at projektet 
var ringe organiseret og dår-
ligt forberedt. Allerede da det 
blev planlagt, var der ureali-
stisk korte tidsfrister, og hele 
processen blev igangsat meget 
hovedkulds,« siger Heine An-
dersen.

»Hvis metoden opfyldte ide-
elle og grundlæggende kvali-
tetskriterier, kunne man må-
ske godt acceptere det. Men 
sådan som det er foregået, og 
som det tegner sig nu, er det 
for ringe.«

De forskere der gik med i 
projektet brugte en stor del af 
2008 og en masse arbejdsti-
mer på at udarbejde listerne 
for at kunne have deres forslag 
klar til deadline 17. oktober 
2008. Herefter lå listen hos 
Forsknings- og Innovationssty-

BiBlioMetri

Af Magnus Brandt Tingstrøm

En masse arbejdstimer spildt 
og et stort anlagt projekt der 
lige nu må betegnes som ubru-
geligt. Sådan lyder meldingen 
fra en lang række forskere der 
i samlet flok vender ryggen til 
de såkaldte autoritetslister for 
uddeling af forskningsmidler.

Flere forskere har helt meldt 
sig ud af processen fordi de ik-
ke længere kan spilde deres tid 
på arbejdet med listerne. En af 
dem er den afgående formand 
for faggruppe 68, professor i 
dansk sprog Frans Gregersen.

»Nu kan jeg ikke bruge mere 
tid på projektet. Jeg kan se at 
det bliver en meget omfatten-
de opgave at skulle revidere li-
sterne, og det har jeg simpelt-
hen ikke tid til,« forklarer 
Frans Gregersen der samtidig 
understreger at udmeldingen 
ikke skal tages som en aktion, 
men bare et udtryk for at han 
har andre ting at lave.

inspiration fra norge
Da regeringen i 2006 lancere-
de den store Globaliserings-
strategi, var planen at forsk-
ning og innovation skulle føre 
Danmark ind i det 21. århund-
rede. Derfor introducerede vi-
denskabsminister Helge San-
der det såkaldte kvalitetsbaro-
meter. Betegnelsen gik hurtigt 
i glemmebogen, men tanken 
bestod. Man skulle måle og 
evaluere kvaliteten af dansk 
forskning for at sikre at forsk-
ningsmidlerne blev tildelt ef-
ter kvalitet.

Inspireret af erfaringer fra 
Norge besluttede ministeriet 
at udvikle en såkaldt bibliome-
trisk forskningsindikator hvor 

Pinligt,  
amatøragtigt 
og helt absurd
Ny autoritetsliste afvises blankt af de forskere der 
skulle give den autoritet. Forløbet har været dårligt 
planlagt og tidsrammen urealistisk, lyder den  
sønderlemmende kritik

boldt i sin vision for det ideelle universitet lagde vægt 
på både uddannelse og forskning, men også på uni-
versitetets relation til samfundet. Og kontakten til 
samfundet har Karen Lund Petersen der er ansat ved 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet som postdoc, 
og som derfor ifølge hende selv nyder ansættelsesfor-
hold med relativt stor forskningsfrihed. 
 »Som postdoc er man dog stadig underlagt en mere 
indirekte form for styring i og med at vi er ansat på 
korte kontrakter og derfor hele tiden skal forholde os 
til fremtidsmulighederne; opfange signaler om hvil-
ken type forskning der i fremtiden ønskes,« siger Ka-
ren Lund Petersen som minder om at strategisk forsk-
ning ikke udelukker at man kan forholde sig kritisk. 

Bevillinger og forskningsfrihed
Peter Sandøe fra Life var på Filosofi tilbage i den tid 
da alt var styret af basisbevillinger, og for ham har de 
eksterne bevillinger haft en frigørende effekt.

»Tidligere var det de fastansatte lektorer og profes-
sorer som sad på al magten, men nu kan unge forske-
re selv søge midler hvis de har en god idé og via eget 
initiativ skabe sig en position. Det var sådan jeg selv 
kom frem i den akademiske verden,« siger han.

Andre er dog mere kritiske, og for en kemiforsker i 
salen har de eksterne bevillinger helt afgørende kon-
sekvenser for både ytrings- og forskningsfriheden.
 »De små fag der ikke får tildelt bevillinger, bliver 
lukket, mens de der får penge fra Mærsk og andre 
eksterne aktører får muligheden for at ytre sig,« siger 
han frustreret. 

Også professor Peter Harder er skeptisk. 
»Først og fremmest er det vigtigt at påpege at alt i 

dag foregår inden for de rammer som universitetets 
topstyring sætter. Og der er sket en stigning i ledel-
sesdirigerede aktiviteter,« siger Harder og fortsætter:
 »Det er afgørende at man som forsker ikke føler sig 
som en sælger på provision. En konkret fare der har 
vist sig, er at nu bliver folk kaldt ind til deres ledere 
og spurgt om de ikke kunne tænke sig at passe en lille 
strategisk butik, og man skal tænke sig meget godt 
om før man siger nej,« forklarer Peter Harder.

Et centralt spørgsmål i debatten er hvorvidt de en-
kelte forskere skal tildeles grundbevillinger for at sik-
re den frie forskning. Og som det sig hør og bør ved 
åbne debatmøder, bliver diskussionen af og til en 
smule lang i spyttet. Professor Thomas Bjørnholm fra 
Kemisk Institut sidder i det afsluttende panel. Han er 
mand for at skære ind til benet.
 »For mig er det indlysende at enhver begrænsning 
for den frie forskning skal fjernes. Enhver ved at det 
er forskernes engagement og deres hjerner der driver 
forskningen. Er loven ikke kun lavet fordi sektorforsk-
ningen skulle ind under universitetet, og man derfor 
skulle have mulighed for at bestille visse opgaver som 
før i tiden lå hos sektorforskningen?« spørger han.
 »Lad os få lavet om på loven i en fart så vi kan få øj-
nene tilbage på bolden. Det reelle slag om forsknings-
friheden står på bevillingssiden,« siger Thomas Bjørn-
holm.  
 Dagens måske væsentligste spørgsmål for de tilste-
deværende kommer fra en studerende på første ræk-
ke:
 »Hvordan sikrer vi os at vores holdninger kommer 
videre til bestyrelsen og derfra ind til ministeriet, så vi 
får gjort noget ved de problemer der er kommet til 
udtryk her på mødet?« spørger han rektor. 
 »Vi noterer dem ned og sørger for at de indgår i 
vægtningen af det endelige svar. Så vi på den måde 
sikrer os at det ikke flagrer væk,« slutter Ralf Hem-
mingsen.

ser@adm.ku.dk



UNIVERSITETSAVISEN 5 ·  2009  11

brugen af autoritetslisterne 
endnu. Og noget tyder på at 
det kan blive svært at samle et 
flertal for listerne.

Dansk Folkepartis forsk-
ningsordfører, Jesper Langbal-
le, tvivler på autoritetslister-
nes fremtid. 

»Sådan som det tegner sig 
nu, har jeg svært ved at fore-
stille mig et politisk flertal for 
forskningsindikatorerne. Det 
ville være helt uansvarligt,« 
mener han.

Socialdemokraternes forsk-
ningsordfører Kirsten Brosbøl 
afventer indtil videre ministe-
rens udspil. »Vi skal jo først 
forhandle når listen er helt 
færdig, men hvis man står med 
noget der ikke er legitimt i for-
skernes verden, er det jo dybt 
problematisk,« siger hun.

Styregruppen har inviteret 
alle faggruppeformændene til 
et møde som afholdes efter 
denne avis er sendt i trykken 
tirsdag den 31. marts. Her skal 
man forsøge at blive enige om 
hvordan listerne kan blive ret-
tet til. Men der er tilsyneladen-
de meget der skal repareres.

»Der var blandt forskerne i 
forvejen stor skepsis over for 
den bibliometriske forsknings-
indikator, og den er bestemt 
ikke blevet mindre efter denne 
proces. Vi var med for at for-
hindre de værste fejltagelser, 
men det viste sig så at vi ikke 
kunne. Det var en slags dama-
ge control, der slog fejl. Nu er 
der kun damage tilbage og in-
gen control,« konstaterer Frans 
Gregersen lakonisk.

mbt@adm.ku.dk

Frans Gregersen er enig i 
kritikken af forløbet.

»Problemet kom især fordi 
man ikke har taget højde for at 
der ville være uoverensstem-
melser mellem fagene, og det 
er jo helt absurd,« siger han.

»De processer der har ført til 
det endelige resultat, og den 
procedure man har fulgt, har 
vi ikke fået indblik i, og jeg fat-
ter ikke hvorfor. Det virker 
som om de har været bange 
for at diskutere det med os.«

ingen fejl – kun uenig- 
heder
Kontorchef i Forsknings- og In-
novationsstyrelsen, Anette 
Dørge Jessen, erkender at tids-
planen har været presset. Hun 
mener dog ikke at det er rele-
vant at diskutere hvad man 
kunne have gjort anderledes.

»Det kan ikke afvises at pro-
blemerne kunne være undgå-
et, men det vigtige er nu at 
kigge fremad. Vi får ikke så 
meget ud af at kigge tilbage«, 
påpeger hun.

FI har nu taget konsekven-
sen af faggruppernes protest 
og fjernet autoritetslisterne fra 
styrelsens hjemmeside. Allige-
vel mener man lidt overra-
skende ikke at listerne inde-
holder fejl.

»Der er ikke fejl på listerne, 
men der er ganske rigtigt 
uenighed om niveauplacerin-
gerne,« siger Anette Dørge 
Jessen. Hun understreger at li-
sterne foreløbig godt kan bru-
ges til at lave konsekvensbe-
regninger frem til de politiske 
forhandlinger i foråret, men at 
der ikke vil blive fordelt forsk-
ningsmidler efter dem i deres 
nuværende form. Derudover 
påpeger hun at politikerne 
endnu ikke har taget stilling til 

har jo måttet prøve at få det 
bedste ud af det med en van-
skelig tidsramme som er givet 
af ministeren så man havde 
noget at arbejde med i de poli-
tiske forhandlinger til foråret,« 
forklarer han og tilføjer at man 
ikke på forhånd var klar over 
at uenighederne ville nå det 
omfang de har nået. 

Den forklaring imponerer 
imidlertid ikke Heine Ander-
sen.

»Det er jo slet ikke overra-
skende at forskellige faggrup-
per kunne have forskellige bud 
på hvordan listerne skulle 
hænge sammen, men det har 
man altså ikke været forberedt 
på. Det er direkte amatørag-
tigt,« mener han. 

mitet. Han sidder i Styregrup-
pen som har det overordnede 
ansvar for udformningen af 
den bibliometriske forsknings-
indikator.

»Styregruppen har besluttet 
ikke at tilslutte sig listerne som 
de foreligger nu. Vi er nødt til 
at have endnu en faglig runde, 
for der er nødt til at ske yder- 
ligere faglig bearbejdning, før 
listerne kan bruges,« siger  
han.

Formanden for Fagligt Ud-
valg, Jørgen Søndergaard, er-
kender også at listerne har en 
del fejl. Han kalder det helt af-
gørende at forskerne godken-
der listerne.

»Vi ville meget gerne have 
haft meget mere tid, men vi 

skabelige dekaner afvist listen. 
I et brev til Danske Universite-
ter og Videnskabsministeriet 
skriver de blandt andet:

»Det er uforståeligt at kom-
binationen af de forskellige 
gruppers lister er gennemført 
så ubehjælpsomt – specielt for-
di det allerede fra starten var 
til at forudse at netop denne 
del af processen repræsenterer 
den største udfordring og der-
for naturligvis burde have væ-
ret fastlagt som noget af det 
første.«

Direkte amatøragtigt
Rektor på Københavns Univer-
sitet, Ralf Hemmingsen, er 
enig i at autoritetslisterne lige 
nu mangler den faglige legiti-

bedt om og taget udarbejdel-
sen af listen meget seriøst, og 
så bliver alt vores arbejde øde-
lagt. Med alt det arbejde der 
har været i udarbejdelsen, bli-
ver det nogle meget dyre li-
ster,« konstaterer Bente Rona 
Jensen og tilføjer:

»Jeg synes ganske enkelt det 
er pinligt for universitetet at 
det har fået lov til at komme så 
vidt.«

Protestskrivelsen er indtil 
videre underskrevet af 58 af 
de 68 faggruppeformænd, 
mens flere andre oplyser at de 
gerne ville have skrevet under, 
men har været forhindret af 
sygdom eller ferie. Ud over 
faggruppeformændene har og-
så de tekniske og naturviden-

MiSviSenDe rAnGliSter – Autoritetsli-

sterne for tidsskrifter og forlag var ifølge forsker-

ne fulde af beskæmmende fejl. Blandt andet var 

kvartalsskriftet Polish Sociological Review range-

ret højere end det internationalt anerkendte tids-

skrift Science.

Sagen kort

Den bibliometriske forskningsindikator er en del 

af Videnskabsministeriets plan om fordeling af 

basismidler med udgangspunkt i indikatorer for 

kvaliteten af forskning, undervisning og formid-

ling.

360 forskere inddelt i 68 faggrupper har brugt 

næsten et år på at inddele 20.000 forskningstids-

skrifter og -forlag i niveau et eller to, hvor niveau 

to er det højeste. Denne liste skal danne grund-

lag for de point som forskerne får for publikatio-

ner i de forskellige tidsskrifter og forlag.

Forsknings- og Innovationsstyrelsen har efter for-

skernes arbejde korrigeret rangordningerne i et 

udvalg, som afsluttede sit arbejde i februar 2009. 

Styrelsens arbejde er imidlertid blevet mødt med 

store protester og beskyldninger om grove fejl. 

58 af de oprindelige 68 formænd for forskergrup-

perne bag rangordningerne har underskrevet en 

protestskrivelse hvor de nu afviser at være faglige 

garanter for listen.

Folketingets politikere skal i løbet af foråret for-

handle om hvorvidt og i hvilket omfang den bib-

liometriske forskningsindikator skal bruges til for-

delingen af basismidler.
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Køb DSB WildCard på
dsb.dk/wildcard

Med et DSB WildCard til 180 kr. får du bl.a. op til 50% rabat på togrejser  
i Danmark, 25% rabat i togets salgsvogn samt adgang til en masse fede  
arrangementer rundt i Danmark

5 København - Århus             fra 163 kr.

5 København - Aalborg          fra 182 kr.

5 København – Odense          fra 117 kr.

        Besøg dine  
    venner i Jylland 
og på Fyn til 
    SU-venlige priser
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på tre amerikanske unge ryk-
ker et par borde sammen langs 
væggen og sætter sig tilrette.

Interviewet er slut, og de tre 
Blus-drenge går nu smilende 
rundt i deres Blus-t-shirts og 
hilser på de internationale gæ-
ster. Alle får et navneskilt på, 
og Woo Jin kommer ind med 
en bakke fyldt med øl og stiller 
dem på bordet.

Ud over almindelig hygge-
snak byder IntroNational 
Night også på et foredrag – el-
ler en ’lecture-performance’, 
som Mathias Kryger, manden 
bag, forklarer. Temaet er 
mandlig graviditet, megarexia 
(det modsatte af anoreksi), 
samt en hyldest til Arnold 
Schwarzenegger, og det er i 
det hele taget lidt underligt. 
Men underholdende.

Bagefter bliver det noget 
mere håndgribeligt med nogle 
flere øl, og så fortsætter BLUS-
aftenen ellers ud i tirsdagens 
natteliv med en pub crawl 
rundt på Københavns homo-
barer.

Der er tændt op under dette 
semesters Blus.

mahp@adm.ku.dk

gen dog gerne stå endnu mere 
centralt som homo-organisati-
on, forklarer WooJin:

»Vi vil gerne være en lidt 
større del af miljøet og støtte 
de mange initiativer der er,« 
siger han.

Daniel fortsætter: »For ek-
sempel sker rigtig meget i for-
bindelse med World Out-
Games til sommer (en stor 
sportsbegivenhed for homo-
seksuelle, red.) hvor man for-
søger at samle alle homo-for-
eninger og udnytte begivenhe-
den til bedre samarbejde i 
fremtiden. Der vil Blus gerne 
markere sig.«
 Alle tre håber de på at blive 
genvalgt når der om nogle må-
neder skal vælges ny etårig be-
styrelse i Blus. Dog kunne de 
godt tænke sig nogle færre af 
hankøn i bestyrelsen.

»Jeg kunne godt ønske mig 
er der kom nogle flere lesbiske 
piger med. For øjeblikket sid-
der kun én lesbisk i bestyrel-
sen, så der er brug for flere,« 
lyder opfordringen fra Woo 
Jin.

Da klokken nærmer sig 
19.00, begynder der ligeså stil-
le at trisse folk ind ad Studen-
terhusets hoveddør. »Is the 
meeting here?« spørger en pi-
ge på engelsk med meget 
spansk accent, og en gruppe 

oplevet fordomme. Jeg tror ik-
ke den slags sker i en universi-
tets-sammenhæng,« siger Da-
niel der selv studerer moleky-
lær biomedicin.

Heller ikke de to andre har 
oplevet diskrimination på uni-
versitetet på grund af deres 
seksualitet. 

»Jeg læser humaniora, og 
der er det heller ikke et ’issue’ 
overhovedet. Vi har det sgu 
godt!« lyder det fra Woo Jin.
 Helt apolitiske er Blus dog 
ikke. Foreningen er medlem af 
paraplyorganisationen Anso 
der er et samarbejde mellem 
nordiske homo- og transseksu-
elle studenterorganisationer. 
Og her er der flere politiske 
spørgsmål på banen, fortæller 
Lorenzo Rasmussen, der er an-
svarlig for Blus’ internationale 
relationer.

»Så hvis en gruppe nu har 
lyst til at lave et eller andet ar-
rangement, også politisk, så 
kan de også det. Så stiller Blus 
lokaler til rådighed,« siger Lo-
renzo Rasmussen, der selv er 
fra Sydafrika og kom til Kø-
benhavn for nogle år siden.

Flere piger
Blus’ arrangementer og fester 
er i dag velkendte indslag i det 
homoseksuelle miljø i Køben-
havn. I fremtiden vil forenin-

byen. Det gør man i Blus.«
Daniel, Woo Jin og Lorenzo 

er alle i Blus’ bestyrelse der for 
øjeblikket består af ti perso-
ner. Foreningen har cirka 60 
faste medlemmer, men derud-
over er der en større gruppe af 
frivillige som hjælper til ved de 
mange arrangementer, som ud 
over de sædvanlige sociale 
tirsdage også tæller forskellige 
homo-relaterede foredrag, 
filmaftener og så selvfølgelig 
den store Blus-fest hvert seme-
ster.

KU-homoer har det godt
Debatten om homo-rettighe-
der har i den seneste tid fået 
fornyet opmærksomhed i me-
dierne. Først med de omstridte 
afstemninger om homoseksu-
elles ret til ægteskab ved det 
amerikanske valg, og siden 
med den Oscar-vindende film 
’Milk’ om homo-rettigheds-
kampen i San Francisco i 
70’erne. Men at kæmpe for li-
gestilling for homoseksuelle er 
ikke formålet i Blus.

»Vi har ikke lyst til at være 
en politisk organisation,« for-
klarer Daniel Rasmussen. Han 
mener heller ikke at der er et 
behov for en politisk organisa-
tion på KU der kæmper de ho-
moseksuelles sag: 

»Jeg har på intet tidspunkt 

heller ikke i dag er foreningens 
navn helt retvisende.

»Blus er ikke kun for bøsser 
og lesbiske, men også for bi- 
og transseksuelle, aseksuelle 
samt queers,« forklarer Woo 
Jin Ko der er PR-ansvarlig for 
Blus. Han sidder sammen med 
formand Daniel Rasmussen og 
bestyrelsesmedlem Lorenzo 
Rasmussen på den anden side 
af det lille cafebord midt i Stu-
denterhusets åbne stueetage 
og fortæller engageret om den 
forening som de i et lille års tid 
har stået i spidsen for. Bag 
dem trisser en flok bartendere 
rundt og gør det sidste klar til 
aftenens internationale gæster 
der ankommer om en time. 

»Blus er primært en social 
organisation. Vi vil gerne være 
et sted hvor folk kan komme 
og være sig selv og hygge sig 
og lave sjove ting,« fortæller 
Daniel Rasmussen og tager en 
tår af sin kaffe. 

»Som ny studerende og ho-
moseksuel i København har 
man brug for at omgås nogle 
man har noget tilfælles med. 
Man kan selvfølgelig gå i byen, 
men Blus tilbyder et forum 
hvor det ikke bare handler om 
at drikke eller score,« fortsæt-
ter han og bliver bakket op af 
Woo Jin: 

»Man møder ikke venner i 

HoMo på KU

Af Mathias Holm Pedersen

Hvor går man hen hvis man 
som ung homoseksuel stude-
rende ankommer til hovedsta-
den for at tilbringe fem år på 
Københavns Universitet, og 
man ikke rigtig kender nogen 
mennesker?

Svaret er Blus – foreningen 
for Bøsser og Lesbiske Univer-
sitetsstuderende – der hver 
tirsdag står bag baren i Stu-
denterhuset på Købmagergade 
og inviterer alle der har lyst 
ind til en snak, et foredrag el-
ler bare et par øl.

Det er også tilfældet denne 
iskolde tirsdag aften, hvor 
Universitetsavisen har lagt ve-
jen forbi huset ved siden af 
Rundetårn. I aften er det end-
da en ganske særlig Blus-aften. 
Det er nemlig ’IntroNational 
Night’ hvor Blus byder dette 
års kuld af internationale stu-
derende velkommen til seme-
sterstart – og selvfølgelig Kø-
benhavns homomiljø. 

Mest for sjov
Siden 1996 har Blus været 
samlingspunktet for mange af 
de homoseksuelle studerende 
på KU. Dengang hed man Ho-
mofæle Humanister A/S, men 

Fuldt Blus under  
homoseksuelle studerende
Foreningen for homoseksuelle universitetsstuderende hedder Blus og holder hver tirsdag  
til i Studenterhuset. Universitetsavisen tog med til international Blus-aften som blandt  
andet bød på bøssesnak, billige fadøl og et foredrag om Arnold Schwarzenegger

Blus
Studenterforening for ho-

mo-, bi- og transseksuelle 

samt aseksuelle og queers. 

Heteroseksuelle er dog 

også velkomne. Blus er ik-

ke kun folk på universite-

tet, men er åben for alle 

der går på en videregåen-

de uddannelse.

Blus holder til i Studenter-

huset på de fleste tirs-

dagsaftener. KU-studie-

kort giver rabat i baren. 

Læs mere på www.Blus.dk 

eller skriv til info@Blus.dk 

hvis du vil i kontakt med 

Blus.
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sen i Blus ville ikke tage skade 

af nogle kvinder, mener afte-

nens værter.
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der faktisk en konkret strategi 
der viser hvordan vi knækker 
kurven med biobrændstof med 
afgiftsfritagelse for elbiler, 
brintinfrastruktur og særlige 
forskningsmidler. Danmark 
skal være testlaboratorium bå-
de for elbiler og –busser. Vi 
har fået brudt med den lobby 
der siger at vi bare skal bygge 
motorvej, motorvej, motorvej. 
Det er et paradigmeskift på det 
her område at to ud af tre kro-
ner nu skal gå til kollektiv tra-
fik. Det har aldrig kunnet lade 
sig gøre før.« 

»Som klima- og energimini-
ster vil jeg jo også gerne have 
at tingene rykker sig endnu 
hurtigere, men jeg konstaterer 
at vi nu har fået fat i nogle af 
de store drej i samfundsmaski-
neriet. Den stejleste udbyg-
ning af vedvarende energi i 
Danmarkshistorien foregår i år 
og de følgende to år. Der kom-
mer en ny havmøllepark i år, 
en til næste år og i 2012 en på 
400 millioner megawatt. Den 
alene kan producere strøm til 
400.000 husstande.«

opbygget pres
Connie Hedegaard kan godt 
forstå hvis folk spørger sig selv 
om politikerne nu også kom-
mer til at tage sig sammen til 
december og indgår en klima-
aftale i København. Men hun 

til forskning og udvikling af ren 
energi. Mente han ikke milliar-
der? Det er jo beløb der er uen-
deligt langt fra de summer man 
har fyret af bare på banksekto-
ren. 

»I Danmark har vi fordoblet 
antallet af offentlige kroner til 
forskning i energiteknologi in-
den for de sidste fire år. I år er 
det 700 millioner, næste år er 
det én milliard. Det er altså en 
ret massiv saltvandsindsprøjt-
ning. Plus Højteknologifonden 
der også har det her som et af 
sine fokusområder, plus part-
nerskaber mellem det offentli-
ge og det private, 200 millio-
ner til biobrændstoffer og et 
nyt energiudviklingsprogram. 
Der er 400 millioner alene næ-
ste år. Så jeg ved ikke hvor 
Helge Sander har det tal fra.«

Et er forskning, noget andet 
er forandringer i vores livsstil. 
Priserne på offentlig transport 
har været stærkt stigende i 
mange år, man holder liv i 
provinsen ved at give kørsels-
fradrag til pendlere ligesom 
hovedstadens ønsker om bom-
penge bliver skudt ned af rege-
ringen. Men Connie Hedega-
ard mener at regeringens 
transportstrategi er den mest 
ambitiøse nogensinde.   

»Igennem 30-40-50 år er 
CO2-udledningen fra transport 
og brændsel bare steget. Nu er 

grund af skattelettelser?
»Nej, det tror jeg ikke. Men-

nesker vil gerne have penge til 
sig selv. Vi gør jo også andre 
ting. Vi giver tilskud hvis folk 
renoverer deres boliger, og 
virksomheder kommer til at 
bruge mange kvoter hvis de ik-
ke er energieffektive.«

Mange mindre tiltag, men 
forskerne på KU’s klimakon-
gres efterlyste en industriel re-
volution på linje med indførel-
sen af jernbanerne eller elnet-
tet i sin tid.
 Hvordan vil du tage fusen på 
dem der ser en stor kløft mellem 
politikernes retorik og de beslut-
ninger I reelt er villige til tage?

»Det korte svar er cap and 
trade. Altså idéen om at man 
sætter et loft over hvor meget 
man må udlede kombineret 
med et kvotesystem. Det gæl-
der om at få amerikanerne til 
at acceptere det. Japanerne og 
australierne indfører det i 
2010, Europa har gjort det. 
Det øjeblik vi har nogle regio-
nale systemer med bindende 
reduktionskrav, vil industriens 
udvikling blive drevet i retning 
af,  at det er rigtig dyrt ikke at 
være i front her.«

For Sanders egen regning
Videnskabsminister Helge San-
der talte på kongressen om en 
årlig pulje på 13 millioner euro 

at enhver der sparer mere end 
gennemsnittet tjener penge. 

»Nu må vi lige holde fast i at 
James Hansen er amerikaner. 
Og i USA er grønne afgifter et 
totalt no go. Man må slet ikke 
nævne ordet grønne skatter i 
USA. Altså, prøv lige at finde 
et land i verden der har flere 
grønne skatter end Danmark.«

Klimaministeren går i gang 
med at beskrive en tænkt situ-
ation med en global CO2-skat 
hvor alle kompenserer hinan-
den. Og hvor den overforbru-
gende dansker kompenserer 
den fattige inder som sparer 
på energien. Hun afbryder sig 
selv og trækker vejret.  

»Jeg tror ikke på det. I den 
politiske realitet lige nu vil jeg 
mene at hvis vi kan komme så 
langt at vi får alle lande til at 
være omfattet af nogle regler, 
så er det så langt man kan nå i 
verden.«

»Når folk skal betale mindre 
skat på arbejde, så mærker de 
jo de får flere penge i hånden. 
Til gengæld skal de betale me-
re for energi fra den første ki-
lowatt de bruger. Dér begyn-
der folk at tænke over om det 
alligevel ikke var sjovere at be-
holde pengene selv.«
 Men kunne man ikke forestil-
le sig at folk ikke gider spare på 
energien, netop fordi de får flere 
penge mellem hænderne på 

irgrønne ambitioner for klo-
dens fremtid.

Holder det? Universitetsavi-
sen er troppet op hos klima- og 
energiministeren i forsøget på 
at få konkretiseret nogle af løf-
terne fra KU’s klimakongres. 
Vi får en lille halv time.
 Flere forskere fra KU har kri-
tiseret regeringens skattepakke 
for ikke at være grøn nok. Hvad 
mener du om det?

»Det er jeg uenig i. Hvis man 
sammenligner med Skatte-
kommissionens udspil, er der 
en mindre CO2-reduktion i re-
geringens skattepakke. Til 
gengæld er de grønne afgifter 
blevet strammet mere af os, og 
det betyder blandt andet at 
virksomhederne kommer til at 
betale meget mere for energi. 
Alt andet lige, så giver det dem 
jo en tilskyndelse til at spare 
på energien.«

Connie Hedegaard tilføjer at 
CO2-reduktion og kvælstofaf-
gifter er emnet for et snarligt 
Grøn Vækst-udspil og derfor 
ikke kom med i skattepakken. 

regeringen tror på kvoter
På kongressen afviste James E. 
Hansen fra NASA hele idéen om 
kvoter. Han tror slet ikke på at 
de virker. Han mener at man i 
stedet bør indføre en adfærdsre-
gulerende CO2-skat og give ind-
tægterne tilbage til folk, sådan 

MiniSterMØDe

Af Sune Engel Rasmussen og  

Christoffer Zieler

»Det får du mig ikke til.«
Connie Hedegaard stirrer på 

fotograf Reimar Juul med alle 
tegn på væmmelse. Skynd-
somt pakker han sin glødepæ-
re tilbage i tasken. Der er kun 
fem minutter at skyde det go-
de billede i. 

»Men der er et eller andet 
med gode ideer og en pære … 
Georg Gearløs,« mumler Rei-
mar i et forsøg på at male et 
indre billede for ministeren. 
Som prof fotograf har han dog 
plan B klar: en uformelig bleg 
sparepære. 

Klima- og energiministeren 
godkender at posere med den. 
Situationen er under kontrol.  

Med spørgsmål i posen
Baggrunden for samtalen her 
er simpel: Connie Hedegaard 
omfavnede – som sin chef 
statsministeren – det viden-
skabelige samfund på KU-kli-
makongressen i Bella Center 
10.-12. marts. Regeringen tal-
te varmt om at vi skal køle klo-
den ned. Budskabet sad. Tilhø-
rerne klappede, efterladte 
med indtrykket af at landets 
politikere bestyrer en kompro-
misløs miljøorganisation med 

Motorvejslogik?
Er de to kongresser udtryk for 
logikken om at når den ene 
landsdel får en opera, så skal 
den anden have en motorvej? 
Ikke helt. Universitetsavisen 
erfarer at AU faktisk gerne vil-
le have samarbejdet med KU 
om en fælles kongres. Det ske-
te ikke.

»Vores kongres var et IARU-
initiativ, og derfor kunne man 
ikke invitere andre universite-
ter ind i styringsgruppen,« for-
tæller Katherine Richardson, 
prodekan og formand for den 
videnskabelige komité bag 

makongres i Bella Center re-
sulterede den århusianske 
kongres i en stribe videnskabe-
lige anbefalinger som verdens 
beslutningstagere nu opfor-
dres til at sove med under pu-
den frem til december.

AU har sågar trukket den ret 
sjældent omtalte Århus-kon-
vention fra 1998 frem fra gara-
gen og bedt politikerne tænke 
alvorligt over dens formanin-
ger om borgerinddragelse i kli-
mapolitikken. »Her kan klima-
topmødet i december passen-
de tage sit afsæt,« lyder det fra 
Aarhus Universitet.  

KonGreSSpejlinG

Af Christoffer Zieler

Hvad har århusianerne gang i?
Ugen inden den store og 

voldsomt mediedækkede kli-
makongres som Københavns 
Universitet (KU) afviklede 
med sine IARU-partnere, holdt 
Aarhus Universitet (AU) sin 
egen klimakonference med tu-
sind deltagere og med stjerne-
diplomat og klimaforkæmper 
Gro Harlem Brundtland som 
trækplaster. 

Og nøjagtig som på KU’s kli-

Universiteter i klumpspil for at redde verden
De store licenskanaler elsker at simultandække de kongeliges mærkedage. På samme måde har landets to største uni-

versiteter valgt at holde stort anlagt klimakongres samtidig. Gavnede det klimakampen eller studenteroptaget mest?

Kold luft fra ministeren
Det er let at blive forskernes ven hvis man siger det samme som dem  
når de holder klimakongres. Universitetsavisen spørger klimaminister 
Connie Hedegaard om Danmark er klar til at levere mere end varm luft

kongressen i København. 
»Og det er da klart at IARU-

kongressen fik så stor gennem-
slagskraft som den gjorde, net-
op fordi den ikke var dansk, 
men international, og arrange-
ret af ti af verdens ledende 
universiteter.«

På AU besluttede man i ste-
det at afholde sin egen konfe-
rence med et særligt fokus på 
at inddrage erhvervslivet. El-
len Margrethe Basse, professor 
og formand for AU’s klimapa-
nel, gør opmærksom på at fle-
re af de vigtige spillere i klima-
industrien geografisk hører 

hjemme i Midtjylland, for ek-
sempel Grundfos og Vestas.

Ellen Margrethe Basse me-
ner at universiteterne har gavn 
af at samarbejde om klima for-
di man råder over komple-
mentære videnskabelige kom-
petencer. 

»Den århusianske kongres 
blev afholdt i dagene før den 
københavnske fordi vi speci-
fikt ønskede at give de tilrej-
sende forskere, især fra den 
tredje verden, mulighed for at 
deltage begge steder,« fortæl-
ler hun.
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give penge til bankerne?
»Det spørgsmål er udtryk for 

en forenklet tankegang. Men 
når verden kan mobilisere så 
mange penge på så kort tid til 
finanskrisen, så må det vel og-
så være muligt at få nogle ad-
ditionelle midler op af lom-
men til at løse en krise som ik-
ke handler om økonomien, 
men om hele klodens eksi-
stens.« 
 Så bankpakken er en okay 
disponering af pengene?

»Nej, ikke hvis der ikke er 
’truly new’ og additionelle 
midler til klimaet. Hvis der ik-
ke er det, kommer der ikke no-
gen klimaftale. Så vil udvik-
lingslandene ikke kunne se 
hvad der er deres interesse i en 
aftale, og så kan vi andre selv 
bøvle med problemet. Så der 
skal nye penge på bordet. Det 
fik jeg heldigvis ind for en uge 
siden i EU’s papirer, som en 
EU-position. Nu mangler vi ba-
re USA.«

ser@adm.ku.dk; chz@adm.ku.dk

noget. Men det er uden for dis-
kussion at de rige lande skal 
gå forrest.«

»EU leverer 20 procents 
CO2-nedskæringer og har lo-
vet at levere 30 hvis de andre 
lande kommer med. Det er det 
mest ambitiøse bud overhove-
det fra nogen. Desværre er der 
ikke udsigt til at det bliver 
overhalet lige med det første.«

nye penge skal der til
I årets første måneder har den 
danske regering postet mange 
milliarder kroner i hjælpepak-
ker til landets banker. Hvis kli-
maministeren havde penge i 
sit budget der matchede hjæl-
pepakken til finanssektoren, 
ville hun anvende dem i den 
tredje verden, fortæller hun. 
Klimahensyn skal med i de fat-
tige landes udviklingsstrategi-
er, men de skal også have 
energi. I Indien lever 500 mil-
lioner mennesker fortsat uden 
strøm. Problemet skal løses 
med ny teknologi, og det ko-
ster.
 Hvorfor har I så ikke gjort de 
ting i regeringen i stedet for at 

tror at det nødvendige pres er 
ved at være til stede. 

»Politiske resultater skabes 
ved at nogen bygger et pres op 
sådan at det har en meget høj 
politisk pris at være det land 
der ender med at blokere for 
den tilstrækkeligt ambitiøse 
aftale. Og derfor var KU’s kon-
ference så vigtig. Jo flere rege-
ringer og politikere der siger ja 
til at vi skal være ’science ba-
sed’, des mere fanger bordet.«
 Går Danmark enegang hvis 
det ikke lykkes at få en aftale?

»Det giver jo ikke nogen me-
ning. EU går enegang, og der-
med også Danmark. Men det 
løser ikke problemet. EU står 
kun for 14 procent af verdens 
udledninger.«
 Økonomiprofessor Nicholas 
Stern sagde at det var vigtigt at 
den industrialiserede verden gik 
forrest. Vi skal vise, sagde han, 
at man kan reducere med 80 
procent og at det kan betale sig. 
Så vil de fattige lande følge med.

»Ja. Fordi de er i fuld gang. 
Kinas seneste femårsplan har 
mål for vedvarende energi. Ki-
neserne ved at de skal levere 

» Politiske resultater skabes ved at nogen bygger et 
pres op sådan at det har en meget høj politisk pris 
at være det land der ender med at blokere for den 
tilstrækkeligt ambitiøse aftale. Og derfor var KU’s 
konference så vigtig, fordi jo flere regeringer og 
politikere der siger ja til at vi skal være ’science 
based’, des mere fanger bordet.«

Sammen i kamp om 
pengene
Konkurrencen mellem univer-
siteterne om at sætte sig på de 
varme emner er et vanskeligt 
tema for rektorer og bestyrel-
ser rundt om. Man vil gerne 
samarbejde, men man vil også 
gerne tiltrække flest forsk-
ningsmillioner og flest stude-
rende. Aalborg Universitet 
glædede sig for nylig i en pres-
semeddelelse over de mange 
udenlandske studerende som 
det store danske klimafokus i 
forbindelse med FN’s klima-
topmøde i København til de-

cember har trukket til det 
nordjyske. På KU har man til-
svarende stor succes med at 
trække deltagere til sine e-kli-
makurser – studerende fra 25 
lande har meldt sig til. Der er 
kort sagt penge i klima for uni-
versiteterne.

Ellen Margrethe Basse med-
giver at der er konkurrence 
mellem universiteterne, men 
hun ser ikke de to kongresser 
som udtryk for en kamp om at 
profilere sig på et varmt emne.

»De tre universiteter – År-
hus, København og DTU – 
drøfter i regi af UniClimate 

emner som med fordel kan lø-
ses i fællesskab. Der holdes ik-
ke faste møder. Ud over repræ-
sentanter fra de tre universite-
ter deltager repræsentanter 
for Statsministeriet, Viden-
skabsministeriet og Klimami-
nisteriet i UniClimate-møder-
ne.«

Når det gælder kongresser-
ne, er der ingen tvivl om at KU 
løb med det meste af opmærk-
somheden. Samtidig har det 
danske universitetssamarbejde 
om klima ligget underdrejet i 
mange måneder op til kon-
gresserne. 

Klimasekretariatchef på KU 
Torben Timmermann gør op-
mærksom på at man heller ik-
ke har haft tid til UniClimate 
på de øvrige danske universi-
teter.
  Nu ser Timmermann frem 
til at KU, AU og DTU til maj 
mødes for at drøfte lancerin-
gen af sommerskoler om kli-
ma, ligesom de tre universite-
ter har indgivet en fælles an-
søgning om et dansk klima-
forskningscenter. 

»Det er et godt samarbejde,« 
understreger Torben Timmer-
mann.                 chz@adm.ku.dk

århus-konventionen

Århus-konventionen, som omfatter 40 lande i Euro-

pa og Asien, forpligter myndigheder til at give of-

fentligheden information om og medvirken i miljø-

mæssige beslutningsprocesser. Konventionen blev 

vedtaget i Århus 1998 under FN’s Økonomiske 

Kommission for Europa. EU-landene indarbejder 

dens indhold i lovgivningen. Kilde: Wikipedia
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mødte studerende. Hun har ikke holdt forelæs-
ning for os før og ved derfor ikke, at vi faktisk 
altid er så mange – og det selvom der sikkert er 
nogle, der ikke møder op, netop fordi det synes 
utilfredsstillende at sidde på gulvet og tage no-
ter. 

Derfor kan man fortsat undre sig over, at der 
i løbet af et helt semester ikke er blevet fundet 
en løsning på problemet. Udover at de stude-
rende ikke får det optimale ud af undervisnin-
gen, er det yderst uforsvarligt i forhold til 
brandsikkerheden at stuve så mange menne-
sker sammen, hvilket de opsatte skilte i lokalet 
også indikerer.

Vi står uforstående over for, at lokaleforde-
lingen fortsat kan være et problem, eftersom de 
studerende inden semesterstart skal tilmelde 
sig hvert fag, hvilket naturligvis bør give lokale-
administrationen et indtryk af antallet af stude-
rende, der vil følge det enkelte fag, og dermed 
giver dem mulighed for at booke lokaler ud fra 
de oplysninger.

Denne problematik, mener vi, er med til at 
skabe et ringe studiemiljø, og måske er det i sid-
ste ende netop et dårligt studiemiljø, der får en 
tvivlende studerende til at opgive studiet. 

Ironisk nok sker dette samtidig med regerin-
gens forsøg på at mindske frafaldet af studeren-
de, forhøje standarden på landets universiteter 
og ikke mindst forkorte studietiden.

Så hvad sker der nu? Arbejdes der på at finde 
en løsning på at opfylde så basalt et behov som 
en siddeplads til en forelæsning, eller vil man 
fortsat lade de studerende løbe om kap for en 
værdig plads?  

SvAr
KARSTEN SCHOU, studieleder

Engelsk, Germansk og Romansk

Det er vanskeligt at identificere den konkrete 
sag ud fra beskrivelsen, og der har ikke været 
sager af denne type over studielederens bord i 
indeværende semester, men der skal ikke her-
ske tvivl om, at vi på Institut for Engelsk, Ger-
mansk og Romansk ikke bryder os om situatio-
ner som den, der beskrives her. 

Vi har gennem tiden oplevet den slags kriser, 
hvor en fejl i lokalefordelingen ikke kan rettes 
tilfredsstillende, efter kurset er begyndt. 

Vi bestræber os naturligvis på både at undgå 
fejl og i det hele taget at få tilrettelagt undervis-
ningen så godt som muligt inden for de eksiste-
rende rammer. Rammerne er imidlertid ofte et 
problem, fordi Københavns Universitet Amager 
ikke har tilstrækkelig lokalekapacitet til at dæk-
ke behovet. 

På Institut for Engelsk, Germansk og Ro-
mansk skal vi fordele cirka 140 kurser på ni lo-
kaler, og der er mange forskellige faktorer, der 
skal tages i betragtning: Holdtimer skal hænge 
sammen med forelæsninger, en del kurser må 
ikke overlappe hinanden, de studerende skal 
helst have et nogenlunde sammenhængende 
skema og så videre. Under så trange forhold er 
det umuligt at lægge et ideelt skema, og æn-
dringer efter semesterstart kan være meget 
svære at håndtere.

Genskab tillid til 
ansættelser 
UniverSitetSloven
HANS PETER LUND, Docent, dr. phil.

Et ansættelsesforløb vedrørende et lektorat i et 
sprogfag har for nylig illustreret en uheldig side 
af universitetsloven. Efter et i enighed vedtaget 
opslag, hvor der var lagt vægt på et bestemt fag-

KU’s store klimashow 
for de frelste
KliMAKonGreS
BJARNE ANDRESEN, lektor, dr. scient.,  

Niels Bohr Institutet

10.-12. marts afholdt KU sin stort anlagte kli-
makonference. Jeg har læst Universitetsavisens 
omfattende reportage i sidste nummer (UA 
4/09), og det er sørgelig læsning for en akade-
miker. Skal det show forestille at være den vi-
denskabelighed, man kan forvente af et frem-
trædende universitet? En forsamling af klakø-
rer, som på forhånd er udvalgte til at være eni-
ge, uden repræsentanter for forskning, der pe-
ger i andre retninger eller har andre vægtnin-
ger. 

Under overskriften ’Ikke plads til tvivl’ citeres 
Katherine Richardson for, at der er »90 procent 
risiko for at vi er på vej mod en katastrofe hvis 
vi ikke gør noget. De sidste ti procent er ikke in-
teressante.« Er det videnskabelig tænkemåde 
eller en demagogs udsagn? Enhver forskning le-
ver af tvivl og af at sætte spørgsmålstegn ved 
alt. Uden denne tvivl bliver det religion.

Jesper Theilgaards citat: »At folk her er eni-
ge. Det er rart at vi er sluppet for det mudder af 
mere eller mindre underlødige indlæg der nor-
malt præger klimadiskussionen. Det er godt at 
der nu er ved at komme overblik i debatten«, er 
af samme skuffe. Det er altid bekvemt at slippe 
for modsigelse af sin overbevisning, men det er 
bragende uvidenskabeligt.

Og så den afsluttende klumme fra rektoratet, 
som glæder sig over Churchills flabede citat: 
»We need scientists on tap; not on top.« Altså 
videnskabsfolk skal stå på spring, når politiker-
ne knipser med fingrene og har valgt dagens fa-
voritøl/meninger, men de skal ikke selv føre sig 
frem. Er det det, rektoratet ønsker, at KU som 
universitet skal nedgøres til?

Det var ikke en videnskabelig konference, 
men en jubelfest blandt de frelste med de rigti-
ge meninger. Så meget hykleri og politisk op-
portunisme på en gang giver mig opkastnings-
fornemmelser.

Kapløb på KUA 
 

loKAleproBleMer
SPANSK FAGRÅD, v. Ditte Arbjerg m.fl.

Det er en fredag som alle andre på Københavns 
Universitet Amager, der huser det Humanisti-
ske Fakultet. Klokken er ni om morgenen, og  
lokalet fyldes langsomt med studerende, der er 
mere eller mindre vågne. De sætter sig på  
pladserne og snakker lidt med hinanden, mens 
de venter på, at forelæseren kommer. 

Nu nærmer klokken sig 9.10. Undervisningen 
begynder 9.15, og de elever, der først kommer 
nu, ser sig søgende omkring. Åh jo! Dér i hjør-
net er der stadig en ledig plads – det var hel-
digt! De sidst ankomne må se sig nødsaget til at 
sætte sig i vindueskarmen eller alternativt på 
gulvet. 

Gentagne gange har man som en mulig løs-
ning på problemet forsøgt sig med lokaleæn-
dringer umiddelbart inden undervisningens be-
gyndelse. Desværre skabte det kun større forvir-
ring og tidsspilde, da der aldrig kom en perma-
nent løsning. Det var altså hver gang et spørgs-
mål om enten at kappes om en plads i et for lille 
lokale eller i sidste øjeblik at løbe rundt i håb 
om at finde et større. 

Tilbage til denne fredag på KUA klokken 
9.15. Nu kommer forelæseren, der tydeligt 
overraskes over, at der i dag er så mange frem-

KliMAForSKninG

BERTEL JOHANSEN, maskinmester, vedligeholdelseschef  

på Naturvidenskab

Det er blevet en flertalsbeslutning at den CO2, der dannes når velfærdssam-
fundet afbrænder fossilt kulstof i energiproduktionen, er skyld i den tempera-
turstigning der kloden rundt er målt i det sidste sekel år. Men der synes stadig 
at være nogle mangler i den dokumentation for sammenhængen der lægges 
frem for offentlighed og politikere.

Før velfærdssamfundene kom op i omdrejninger midt i forrige århundrede, 
blev CO2-indholdet i den globale atmosfære målt til rundt 0,030 volumenpro-
cent, og nu opgives der typisk en værdi på 0,035 %. Så vidt så godt, men for 
luftarter gælder Avogadros Lov: Lige store rumfang af forskellige gasser ved 
samme temperatur og tryk indeholder det samme antal molekyler. 

Deraf må følge at såfremt afbrændingen af fossilt kulstof er eneårsag til stig-
ningen i CO2 i atmosfæren, må der nødvendigvis være et tilsvarende fald i at-
mosfærens iltindhold, idet ilten er medgået til dannelsen af dette ekstra CO2. 
Men det er tilsyneladende ikke tilfældet, eller det fremgår ikke af den doku-
mentation der lægges frem for offentligheden.

iltindhold uforandret trods øget Co2-indhold 
Iltindholdet er tilsyneladende nu som før 21 volumenprocent, med den kor-
rektion at den amerikanske professor Ralph F. Keeling har målt et fald på et 
par milliontedele, der dog er så lidt at det ikke rigtigt forklarer noget. Eller 
måske netop forklarer at afbrænding af fossilt kulstof kun bidrager med en så-
re beskeden andel af den målte CO2-stigning?

Men når der over det sidste århundrede faktisk er sket en målbar stigning af 
CO2, uden et tilsvarende fald i iltindholdet i atmosfæren, ligger det snublende 
nær at forestille sig at hovedparten af det ekstra CO2 kan være kommet fra en 
anden kilde end fra fossilt kulstofs reaktion med luftens ilt i velfærdssamfun-
dets tjeneste.

Og når kurverne over CO2-stigningen i sidste århundrede helt objektivt ikke 
harmonerer med stigningen over velfærdssamfundenes forøgede brug af fos-
silt brændstof, giver det yderligere grund til at kunne forestille sig at CO2-stig-
ningen i overvejende grad skyldes helt andre mekanismer end velfærdssam-
fundets energiproduktion.

Offentliggjorte data fra iskerneboringerne på Grønland viser en sammen-
hæng imellem højere temperatur og mere CO2 i atmosfæren, men uden at det 
kan afgøres hvad der kom først, og hvad der egentligt satte hvad i gang.

Den fulde forklaring mangler
Så offentligheden og politikerne savner stadig den fuldstændige forklaring på 
hvad der sker og hvorfor, og teorien om øget opvarmning af kloden udefra 
som årsag til de målte ændringer må vel derfor stadig ses som en realistisk 
mulighed, ligesom dét at verdens befolkningstilvækst de sidste 50 år medfører 
en forøget CO2-tilgang på rundt 1.750.000.000 tons CO2 pr. år vel også bør 
indgå i teorierne og forklaringerne på O2/CO2 balancen, eller mangel på sam-
me?

Danmarks Meteorologiske Institut, der repræsenterer Danmark i IPCC-pa-
nelet, har på spørgsmålet om den manglende forklaring på sammenhæng i 
CO2- og O2-ændringer i atmosfæren svaret:

»Det er rigtig nok - der burde være en ændring i iltmængden når der kom-
mer mere CO2. Det kan man jo også sige om de andre luftarter – Neon, Argon 
osv. Man bør huske at der er mange faktorer der bestemmer mængden af de 
forskellige luftarter i vores atmosfære: Ikke mindst de biologiske processer og 
opløseligheden i vand kan forklare meget. Der er nok ikke et 1-til-1 forhold 
imellem en luftarts variationer og de andres. Dit spørgsmål er således meget 
spændende, men ikke nemt at svare på.«

Så det er ikke nemt, og vi mangler svar og viden i offentligheden. Og så 
hjælper det ikke, ligesom nogle miljøorganisationer, bare at hæve stemmen 
fordi argumenterne er utilstrækkelige.

Mennesket uden 
skyld i global  
opvarmning?
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Uddannelsesservice uden service

nAtUrviDenSKAB

STIG STEENSTRUP, lektor, NBI 

(stig@nbi.dk)

Der har i dagspressen været en del omtale af, at der på 
Det Naturvidenskabelige Fakultet er sket en betragtelig 
forøgelse af den administrative stab. I efteråret 2008 
blev ’Studieadministrationen’ omdøbt til ’Uddannelses-
service’. Er servicen blevet bedre? 

Som nævnt i Universitetsavisen nummer 1/09 er der 
problemer. Det problem, der blev nævnt, er den lange 
tid, det tager at udarbejde et eksamensbevis. Der blev 
nævnt fire måneder. Efter min erfaring er det noget af 
en underdrivelse, det mere normale er mellem seks og 
ni måneder (og når det endelig kommer, er der fejl i).  

Studenten har ofte brug for hurtigt at have et bevis 
på, at han/hun er færdig som cand.scient., og dette 
foreløbige bevis må jeg så skrive. (Lidt mere admini-
stration til mig). Der bliver antydet nogle forklaringer 
på, hvorfor det tager så lang tid – blandt andet under-
bemanding. Hvor mange personer skal der egentlig til 
at udarbejde to kandidatbeviser og to bachelorbeviser 
per dag (ifølge fakultetets nøgletal fra 2007 fik 514 per-
soner en bachelorgrad og 551 fik en kandidatgrad)?

Fakultetskontorets ry er bekymrende 
Fakultetskontoret har et ry blandt studenter, der, synes 
jeg, er lidt bekymrende. Det illustreres af et eksempel: 

Jeg fik en e-mail fra en dansk udvekslingsstudent. 
Jeg vil ikke citere direkte, da studenten så ville kunne 
identificeres. Men her er indholdet: »Jeg er nu nået 
frem til mit bestemmelsessted og det viser sig, at jeg 
har brug for et bachelorbevis. Men jeg ved, at fakultets-
kontoret er så langsomt. Kan du hjælpe mig?« 

Og det kan jeg selvfølgelig, jeg gør det samme dag. 
(Lidt mere administration til mig). I det hele taget er 
studenter, der vil rejse ud, meget bekymrede for den 
lange tid, det tager for studienævnene at godkende 
programmet for studiet ved det udenlandske universi-
tet. Det tager seks uger eller mere. Hvad der gør, at det 
tager så lang tid for studienævnene, er svært at se. Det 
kan da ikke være, fordi der holdes mange møder. For 
eksempel er det sidste referat fra kandidatstudienæv-
nets møder den 11. april 2008.

Fra pikeret til opgivende
Som Erasmus-koordinator havde jeg i sensommeren 
2008 nogle spørgsmål vedrørende indkomne gæstestu-
denter og sendte i september 2008 en forespørgsel til 
prodekanen for uddannelse både per e-mail og per al-
mindeligt brev. Jeg har endnu ikke fået noget svar.

Fakultetet overtog her ved det akademiske års be-
gyndelse administrationen af ph.d.-studenterne og ud-
arbejdede en ti siders formular til halvårsrapport. Den 
erstatter den tidligere på en side. På den sidste side af 
denne ti siders formular skal ph.d.-skolens leder krydse 
af, underskrive og stemple. Den skulle ph.d.-student- 
erne aflevere den 1. september. 

Her i slutningen af januar fik jeg en e-mail om, at en 
halvårsrapport var godkendt med en forklaring/und-
skyldning for, at det havde taget så lang tid. Jeg blev 
lidt pikeret, idet det i mailen blev insinueret, at der 
kunne være fejl og mangler i rapporten.  

Et par dage efter fik jeg en fuldstændig enslydende 
mail med oplysning om, at en halvårsrapport for en an-
den student var godkendt. Den pågældende 
ph.d.-studerende havde imidlertid været på barselsor-
lov og efter aftale ikke afleveret nogen halvårsrapport. 
Så er man ikke mere pikeret, bare lidt opgivende.

Det kan også nævnes, at fakultetet har brugt ressour-
cer – tid og penge – på at udarbejde en farvestrålende 
kalender, som ingen har brug for.

Spørgsmålstegnet i indledningen? Jeg finder, at be-
tjeningen af studenterne ikke er det, jeg vil kalde ser-
vice.

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

heder med mellemrum eller 300 ord. Et synspunkt må ikke overskride 4.000 enheder med mellemrum 

eller 600 ord. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte læserbreve.

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

Deadline: Se kolofonen på bagsiden af sektion 2.

SvAr
KAREN RØNNOW, studiechef, Det Naturvidenskabelige Fakultet

Kære Stig Steenstrup. Jeg skal meget beklage den oplevelse du har af Uddannelses-
service ved Det Naturvidenskabelige Fakultet. I den artikel i Universitetsavisen, som 
du henviser til, redegør vi for og beklager de forlængede sagsbehandlingstider ved-
rørende eksamensbeviser. Implementeringen af en række lov- og bekendtgørelses-

krav på både bachelor-, kandidat- og ph.d.-området og interne KU-projekter lægger 
et stort ressourcepres på Uddannelsesservice og institutadministrationerne.

Det er højt prioriteret at nedbringe sagsbehandlingstiderne og generelt at yde den 
bedst mulige service for både studerende og ansatte. 

Vi har som led i den interne kommunikation til medarbejderne oprettet en hjem-
meside, hvor uddannelsesregler og -procedurer er beskrevet:  
www.science.ku.dk/udregler/forside/

område, afleverede det fagkyndige udvalg sin 
bedømmelse. 

Som det er nu, træder derefter et ansættelses-
udvalg i funktion bestående af dekan, institutle-
der, studieleder og udvalgsformand. Kun den 
sidste var i denne sag i besiddelse af fagkyndig-
hed. Udvalget kan tage hensyn til ansættelses-
stedets overordnede strategier og dermed til 
andet end de rent faglige, som er formuleret i 
opslaget. 

Et sådant forløb er skabt til at give anledning 
til mange formodninger. En af dem er, at andre 
end faglige interesser kan spille ind. Men et an-
sættelsesforløb må ikke kunne give anledning 
til formodninger om noget, endsige til mistanke 
om vilkårlighed.
 Tidligere kunne ansøgere få adgang til alle 
bedømmelser, altså også medansøgernes. Dette 
tvang beslutningstagerne til at spille med åbne 
kort og lægge de gode argumenter frem. Nu be-
høver man ikke argumentere offentligt. Og når 
man ikke skal lægge sine præmisser frem, kan 
man heller ikke overbevise andre om, at man 
har ret.
 Blandt andet derfor bør universitetsloven æn-
dres og en tilbagevenden til valgte ledere gen-
nemføres for at skabe større tillid. Også ansæt-
telsesbekendtgørelsen bør laves om, blandt an-
det med henblik på at få flere eksterne medlem-
mer inddraget i bedømmelsesarbejdet. 

Et ansættelsesudvalg bør alene have til opga-
ve at våge over, at den bedst kvalificerede ikke 
afviger fra den overordnede strategi, og i øvrigt 
tilse, at vedkommende faktisk opfylder stillings-
beskrivelsen og dens krav. Ansættelsesudvalget, 

hvor ledelsen sidder med, skal lægge præmis-
serne for sin beslutning frem skriftligt. Starten 
på det hele, stillingsopslaget, er offentligt til-
gængeligt; det bør enden på det hele også være.

KU som politisk  
krigszone
UAFHænGiGHeD
JØRN BOYE NIELSEN, cand.scient.pol., og 

LARS HEDEDAM, studerende, RUC

Københavns Universitets prorektor Lykke Friis, 
der også i egenskab af akademisk ekspert har 
været medlem af Forsvarskommissionen, har 
mange jern i ilden. Hun står blandt andet bag 
flere mødearrangementer i universitetsledel-
sens regi, hvor den officielle danske forsvarspo-
litik i almindelighed og den danske deltagelse i 
Afghanistan-krigen i særdeleshed præsenteres 
af officielle aktører. 

Torsdag den 26. marts afholdtes således et 
møde i Festsalen på Københavns Universitet i 
Nørregade, ’War Zone Afghanistan’, hvor for-
svarsminister Søren Gade og den engelske for-
svarsminister John Hutton gav deres og deres 
regeringers syn på nødvendigheden af Nato’s 
krigsførelse i Afghanistan. Med prorektoren 
som stærkt engageret ordstyrer forløb mødet, 
der havde samlet en fuld sal af hovedsagelig 
studerende, som et ensidigt og slet skjult rekla-

mefremstød for Forsvarskommissionens kon-
klusioner og anbefalinger og for regeringens og 
Nato-alliancens måde at forholde sig til proble-
merne i Afghanistan og til international terro-
risme på. 

I februar 2009 afholdt prorektoren et ’seme-
ster kick-off-møde’ for de studerende, også i 
universitetets Festsal, med forsvarschef Tim 
Sloth-Jørgensen, som talte om ’Fremtidens trus-
selsbillede: Dansk forsvar og engagement i in-
ternationale konflikter’. Efterfølgende blev der 
på Universitetets hjemmeside lagt et link til det 
videoindslag om mødet, som Forsvarets Medie-
center producerede.

Universitetet er traditionelt et forum for uaf-
hængig og kritisk undervisning, forskning og 
faglig debat på højeste akademiske niveau. Det 
forekommer derfor overraskende og upassen-
de, at Københavns Universitets rektorat, v. pro-
rektor Lykke Friis, bruger universitetet – og dets 
fineste lokalitet og talerstol – til afholdelse af 
entydigt politiske, og politisk ensidige, mødear-
rangementer. 

SvAr
LYKKE FRIIS, prorektor, Københavns Universitet

Klima-udfordringen, USA, Asien, EU’s udvik-
ling, studenteroprøret i ’68 og Danmarks kom-
mende Afrika- og skattepolitik. Dette er blot 
nogle af de temaer, som rektoratet, ofte i tæt 
samarbejde med Studenterrådet og fakulteter-
ne, på det seneste har sat til debat i Festsalen. 
Ambitionen er, at vi på KU – ligesom på mange 
udenlandske universiteter – giver de studeren-

de mulighed for at forholde sig til aktuelle pro-
blemstillinger og komme i direkte (og kritisk) 
dialog med beslutningstagere og eksperter, som 
de fleste mennesker normalt ikke har adgang 
til. 

Heldigvis er det en tradition, der er ved at 
vinde indpas. Tag bare det arrangement, som 
Jørn Boye Nielsen og Lars Hededam kritiserer i 
ovenstående indlæg. En tætpakket Festsal med 
aktive og overvejende kritiske debattører, in-
klusiv den nystartede tænketank, gennemførte 
her en ’hard talk’ med den danske og britiske 
forsvarsminister. Hvor mon der ellers gives den 
mulighed? Helt som med alle de andre seancer 
var formålet udelukkende at invitere til åben 
debat om et højaktuelt emne – uden bestemte 
politiske motiver. For øvrigt indgik Forsvars-
kommissionens netop afgivne beretning over-
hovedet ikke i debatten. 

Tidligere har vi haft talere med så forskellige 
baggrunde som statsminister Anders Fogh Ras-
mussen, den gamle franske venstrefløjsaktivist 
Daniel Cohn-Bendit, partiformand Helle Thor-
ning-Schmidt, Bjørn Lomborg, Svend Auken – 
og man kunne fortsætte. Af kommende arran-
gementer kan jeg nævne et møde med økono-
mi- og erhvervsminister Lene Espersen, en se-
ance i forbindelse med 60-året for Forbundsre-
publikkens oprettelse og et Europa-Parlaments-
valgmøde, hvor samtlige spidskandidater har 
indvilget i at komme. Alle er hjerteligt velkom-
ne.
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Fra selvrefleksion 
til selvdannelse 

Videnskabet

CoACHinG-pSYKoloGi  

Af Reinhard Stelter

Vi lever i en tid af tumultagtige forandringer. 
Til forskel fra tidligere tiders sociale udviklings-
processer indvirker dagens forandringer på den 
enkelte i en sådan grad, at mange mennesker 
oplever en stigende rodløshed, der påvirker de-
res identitet og selvopfattelse. Vi mangler svar 
på mange af dagligdagens spørgsmål, som vore 
forældre, læremestre, ledere og andre autoriter 
tidligere let kunne give os respons på. I dag kan 
de kun dele deres mening med os – uden at det 
nødvendigvis hjælper os videre. Vi kastes tilba-
ge til os selv for at finde svar på de mange ud-
fordringer, vi dagligt skal forholde os til. 
 Den kendte engelske sociolog Anthony Gid-
dens siger i sin bog om modernitet og selviden-
titet at »Modernitet er en posttraditionel orden, 
hvor spørgsmålet ’Hvordan skal jeg leve?’ må 
besvares gennem dag-til-dag beslutninger om, 
blandt meget andet, hvordan man skal opføre 
sig, hvilket tøj man skal tage på, hvad man skal 
spise … « 
 Og Giddens analyserer situationen således: 
»Modernitetens refleksivitet strækker sig helt 
ind i selvets inderste. I en post-traditionel orden 
bliver selvet med andre ord et refleksivt pro-
jekt.« 

Ifølge Giddens og mange andre samfundsfor-
skere hviler en stor byrde på den enkelte; en 
byrde, der tidligere kunne løftes gennem vores 
deltagelse i stabile sociale fællesskaber (famili-
en, landsbyen, gaden, menigheden etc.), der ik-
ke længere eksisterer i en stabil form, og som vi 
derfor ikke kan referere til og få støtte fra. Nu 
om dage er vi nødt til selv at reflektere over de 
fleste ting, såvel i vores privat- som i vores ar-
bejdsliv: Der kan være tale om påklædning, fri-
tidsinteresser, opdragelse, karriereveje, ar-
bejdsmæssige udfordringer, ledelsesstil osv. 
 Vi skal imidlertid ikke bare selvreflektere, vi 
skal også iscenesætte os i de mange sociale og 
virtuelle rum vi i løbet af dagen befinder os i. 
Spørgsmål som ’Hvordan holder jeg mig i 
form?’ og ’Hvordan skal jeg løse denne ledelses-
opgave?’ – hvor man beder om svar og hand-
lingsanvisninger – bliver til spørgsmål om hvem 
man gerne vil være. Man kan ikke længere 
fremstå som en person, der bare er på én måde. 
Vi skal være forskellige afhængige af hvor vi er, 
og hvem vi er sammen med. 

Man taler om patchwork-identitet. Identitet 
bliver hermed til et livslangt projekt og til en 

form for selviscenesættelse – en livslang søgen 
efter hvem vi vil være, og hvor vi bevæger os 
hen. Vi er rastløse nomader, som den amerikan-
ske socialpsykolog Kenneth Gergen uddyber 
det. Den norske psykiater og forfatter Finn 
Skårderud taler om uro, og han belyser hvor-
dan et stigende antal mennesker i vort samfund 
eksperimenterer med sig selv i en søgen efter 
renhed, kontrol og mening. Denne søgen fører 
dog i stigende grad til ekstreme teknikker og 
livsformer, lige fra deltagelse i en tredobbelt 
ironman til anoreksi. 

 
Samskabelse gennem dialog
Det bliver mere og mere nødvendigt at kultive-
re vores måde at reflektere over os selv, vores 
handlemåder og vores måder at være menneske 
på. Det er ikke længere nok med selvrefleksion. 
Vi udfordres til permanent udvikling – på arbej-
de og privat. Her kan man tale om selvdannel-
se, hvor man udvikler sig selv, sine værdier, si-
ne levemåder på baggrund af egne refleksioner 
og i et samspil med de sociale omverdener, man 
lever i. 

I gamle dage var dannelse både institutiona-
liseret og en del af forældrenes ansvar: En be-
stemt kulturel kapital kunne gives videre til den 
næste generation af dannede mennesker. Men i 
dag kan vores forældre, vores uddannelsessy-
stem og andre aktører i vores kompetenceud-
vikling i bedste fald kun støtte os i vores selv-
dannelsesprojekt. Der er for mange veje at væl-
ge imellem, og det kan være svært at tage be-
slutninger på basis af andres råd. Både som un-
ge og som voksne har vi brug for at finde støtte 
baseret på vore egne præmisser. 
 Samme vilkår gælder i arbejdslivet. Tidligere 
blev man oplært i en profession, som man for-
modentlig udøvede resten af sit liv. I dag tager 
man en uddannelse, og med en vis sandsynlig-
hed ender man et helt andet sted i sin erhvervs-
karriere. Livslang kompetenceudvikling og ef-
teruddannelse er centrale faglige udfordringer, 
men beslutningen om hvilken vej vi skal gå, kan 
kun træffes af os selv.   
 Min antagelse er at coaching og coachingpsy-
kologi er opstået på baggrund af disse nye, 
posttraditionelle udfordringer. Coaching er ik-
ke navlepilleri, men hjælp til selvhjælp. Coa-
ching kan defineres som coachens støtte til fo-
kuspersonens eller -gruppens lærings- og udvik-
lingsproces. Coachen og fokuspersonen – den 
coachede – sam-skaber et rum til fælles refleksi-
on og faglig og/eller personlig udvikling. 

Coachen er ikke en rådgiver, men en samta-

Coaching er ikke navlepilleri, men et seriøst samtale-
værktøj. Både individer og grupper skal lære selv-
refleksion som dannelsesvej i et hyperkomplekst 
samfund. KU har fået en professor i coaching, der 
her præsenterer sit forskningsfelt 

Phishere 
fisker din identitet 
Der er fiskere på nettet. Og de har fiskestængerne ude efter dine fortrolige 
data og misbruger dem… i dit navn. Og blanker dig af.

Det sker ved at du modtager en falsk e-mail, der ser ud til at komme fra en 
bank, online-butik, forsikringsselskab eller en anden troværdig afsender. 
Du bliver bedt om at opgive personoplysninger, numre på betalings- og 
kreditkort, kontonumre, cpr-numre, pin-koder eller lignende og derpå 
sende e-mailen tilbage med oplysningerne. Eller du bliver bedt om at gå 
ind på en falsk hjemmeside (som dog ser helt rigtig ud) og logge dig på.

Gør det ALDRIG! Det kan være phishing, dvs. svindlere, der forsøger at 
stjæle din identitet.

Brug din almindelige sunde fornuft, og følg de få, simple retningslinjer, 
som skærper din egen og universitetets sikkerhed.

• Oplys kun fortrolige og personlige oplysninger og cpr-nummer på 
 netsteder, du har tillid til, og som er krypterede (se efter hængelås 
 nederst i browseren). 
• Oplys ikke fortrolige og personlige oplysninger i e-mails, medmindre du  
 benytter kryptering. 
• Oplys ikke fortrolige og personlige oplysninger, når du er på debatsider,  
 på chat osv.
• Oplys aldrig nummeret på dit betalingskort eller din bankkonto, 
 med mindre du skal købe en vare på nettet - og du har tillid til netstedet.
• Oplys ikke pin-kode til dit betalingskort, hverken via nettet eller 
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Skriv til videnskabet

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

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

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

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

lepartner, der stiller spørgsmål, som får fokus-
personen til at reflektere over bestemte udfor-
dringer på en ny og anderledes måde for deri-
gennem at skabe muligheder til egen læring, 
dannelse og udvikling. 

 
når målet er ukendt
Coaching associeres traditionelt med sportens 
verden, og her ligestilles coaching ofte med un-
dervisning og træning, hvor man tager hensyn 
til psykologiske faktorer i atletens eller teamets 
målsætninger og optimale præstation. Selvom 
man helt sikkert kan bruge enkelte elementer 
fra den traditionelle sportscoaching, så tilbyder 
coachingpsykologi i den her præsenterede form 
et meget bredere perspektiv. I sportens verden 
kendes målet ofte. Den ’virkelige’ verden ople-
ves derimod meget mere diffus og kompliceret, 
hvor simple løsninger ikke går så rent ind på ly-
stavlen som i sportens verden. 
 Coachingpsykologi bygger blandt andet på 
en ny psykologisk erkendelse. Den traditionelle 
psykologi fokuserer på neuroser, psykoser og 
andre psykiske forstyrrelser med det formål, at 
patienten kan genvinde kontrol over sit liv. I 
coachingpsykologien er fokus på refleksioner 
over egne tanker, følelser, handlinger og reakti-
oner på permanente livsændringer. Coaching-
psykologien er dermed udviklingsorienteret: 
Man ser på sine styrker, positive undtagelser, 
mulige fremtider, opløftende historier, og søger 
i sidste ende efter en mening med det, man gør 
eller drømmer om. Men den fulde kontrol over 
situationen skal man faktisk ikke stræbe efter. 
Man skal være i flow.

 
Coachens værktøjskasse
For at kunne igangsætte sådanne coachingsam-
taler skal man som coach have en videregående 

psykologisk (coaching)uddannelse bag sig. En 
sådan uddannelse sikrer, at man har opbygget 
en forståelse for sit fag – både med henblik på 
kendskab til relevante teorier, empiriske under-
søgelser og udvikling af praktisk ekspertise. 
Gennem uddannelse og supervision skal man 
have lært at kunne sætte sig i et andet menne-
skes situation og se livet fra dette menneskes 
perspektiv. Her drejer det sig om empati og især 
medmenneskelighed. Som coach skal man kun-
ne stille begavede spørgsmål; det er hovedop-
gaven for en god proces. 

Disse spørgsmål skal hjælpe fokuspersonen, 
den coachede, til at blive tilpas forstyrret i sin 
gængse livsanskuelse og i de udfordringer, han 
eller hun er konfronteret med. Denne forstyr-
relse er udgangspunkt for at kunne anskue sin 
verden på en ny måde. 

I samspil med coachen begynder fokusperso-
nen nu at skabe sin verden på en ’ny’ måde. Den 
måde, man har anskuet bestemte udfordringer 
på, har kun været én af mange. Coach og fokus-
personen sam-skaber denne ’nye verdensansku-
else’ – en kendt fortælling bliver nyfortalt: Plot-
tet rykkes en smule, personerne i historien får 
en ny betydning, glemte begivenheder får en ny 
plads i historien, og verden begynder at foran-
dre sig – måske ikke lige med det samme, men 
en ny fornemmelse begynder at brede sig hos 
fokuspersonen. Når der følger handling efter 
ord, og andre begynder at kunne se denne for-
andring, så øges sandsynligheden for at foran-
dringerne manifesteres i fokuspersonens ’virke-
lige liv’.
 Men som god coach skal man ikke bare være 
en psykologisk fagperson, man skal også være 
filosof. Sammen med fokuspersonen ’filosofe-
rer’ coachen over livet: at finde ind til sig selv, 
mærke øjeblikket, leve med forvirring – for en 

tid i hvert fald – og sanse nye perspektiver, som 
pludselig åbner sig for én. At finde mening i til-
værelsen er særlig påkrævet for at kunne hånd-
tere de posttraditionelle udfordringer, der giver 
så mange muligheder for at blive forvirret. Me-
ning er i mindre grad givet på forhånd. Mening 
og stabile værdier er ikke længere defineret af 
lærere, præster, ledere eller læremestre. Me-
ning og værdier skal findes gennem egne ople-
velser og refleksioner og i samspil med andre, i 
familien, på arbejdspladsen, sammen med ven-
nerne og dem man omgås. 

Meningen er blevet flyvsk. Den skal hele ti-
den genfindes og forankres i tanker og handling 
og skabes og genskabes i lokale fællesskaber. 
Forældres, læreres eller lederes coachende til-
gang kan her hjælpe i den daglige kommunika-
tion. Gennem meaning-making skaber man en 
lokal kultur – i familien, i skolen, på arbejds-
pladsen, eller hvor man nu er sammen med an-
dre mennesker.

 
Det brogede coachingmarked
Læsere med kendskab til det brogede coaching-
marked fornemmer sikkert forskellen mellem 
det, jeg skriver her og det, de muligvis har hørt 
fra andre eller selv har erfaring med. Alt for 
mange coaches lover dig et quick fix. Efter min 
mening findes dette ikke, i vores omskiftelige 
tid er det nærmest den rene illusion. Den der 
lover en hurtig løsning, er helt sikkert en char-
latan! 

Udvikling, forandring og læring er oftest 
langsomme og til tider seje processer, både i 
privatlivet og i professionelle sammenhænge. 
Den vigtigste grundsten til udvikling er, at man 
som fokusperson har en parathed til at udvikle 
sig. Det er klart det mest centrale succeskriteri-
um. Der skal være en vilje til forandring – også 

med de omkostninger, det kan indebære, må-
ske er man nødt til at opgive behagelige vaner, 
sin tryghed og det velkendte. Den der ikke er 
beredt herpå, skal lade være. Det bliver dermed 
tydeligt, at man ikke kan tvinge nogen til at bli-
ve coachet. 
 Forudsætningen for enhver form for coa-
chingproces er en klar kontrakt og etiske regler. 
Således kan coaching i ledelsessammenhænge 
for eksempel være en farlig cocktail. Det skal 
stå meget klart for alle parter, hvilken rolle man 
som leder påtager sig, og om man nyder tillid 
hos alle de involverede medarbejdere, før man 
succesfuldt kan fungere som coachende leder. 
Generelt kan en god og tryg relation mellem 
coach og fokusperson anses for den anden 
grundsten til en mulig coachingsucces.
 Coaching er et fænomen i vores tid – en sam-
taleform der kan skabe noget nyt for alle parter, 
og som kan være en vigtig forudsætning for 
personlig og/eller faglig udvikling. Jeg tror ik-
ke, at coaching er en døgnflue. Min kobling til 
de samfundsmæssige og sociale udfordringer 
på alle livets områder skal synliggøre, at der er 
et behov for andre måder at tale sammen på – 
hvad enten det er på tomandshånd eller i grup-
per, privat eller på arbejde. 

Det drejer sig ikke om at få ret eller nå et 
kompromis. Det vigtigste er, at vi tillader for-
skellighed og bruger denne forskellighed til en 
berigelse af den enkeltes position. På denne 
måde kan coaching og coachinglignende sam-
taler være med til at skabe en ny samtalekultur 
i familien, på skolen, på arbejdspladsen og so-
cialt med venner og bekendte. Det er ikke altid 
så ligetil at nå dertil, men er klart et forsøg 
værd. Det langsigtede mål er at skabe et hu-
mant samfund, hvor der er plads til alle.

Reinhard Stelter er tiltrådt et professorat i sports- 

og coachingpsykologi på Institut for Idræt. Kro-

nikken tager afsæt i hans tiltrædelsesforelæsning 

den 23. marts.

FOTO: SCANPIX
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liv og god opdragelse, jo større en konflikt risi-
kerer det lille barn at føle, og jo sværere vil det 
være at håndtere. Så i stedet for at gøre forhol-
dene lettere for de her børn, så tror jeg at en 
tidlig tvungen institutionalisering risikerer at 
gøre det modsatte.«

Så det er ikke børnehaven der bereder den somali-
ske dreng vejen til økonomistudiet?
 »det kan jeg af gode grunde ikke vide, men 
det tror jeg ikke i dette tilfælde. Og der var ikke 
noget i den socialisering han undergik som så 
ud til at være afhængig af at han var minoritets-
barn – han var en helt almindelig dreng i en 
helt almindelig børnegruppe. Men alt for ofte 
forklarer vi minoritetsbørnenes problemer med 
deres baggrund. når somaliske drenge trækker 
pigerne i håret og slås, hænger det nok sammen 
med at de er somaliere og så videre. Jeg vil ger-
ne være med til at modvirke den slags stereoty-
piseringer, for det er vigtigt vi ser børnene som 
børn i første omgang. Man skal huske på at bør-
nene selv ikke har noget specielt ønske om at 
lære dansk. det er politikernes ønske. børnene 
har derimod et ønske om at lege med de andre, 
at være med i børnehavens fællesskaber og især 
at opnå en position der lever op til deres for-
ventninger. det er motivationen bag deres en-
gagement og læringsproces, så vi skal blive klo-
gere på sammenhængene mellem sociale grup-
per og sprogtilegnelse. børnehavebørn med mi-
noritetsbaggrund kommer nemlig ikke af sig 
selv ud med et dansk sprog som de kan bruge 
som læringssprog i skolen.« 

Martha Sif Karrebæk forsvarede 

sin ph.d.-afhandling ’At blive et 

børnehavebarn – en minoritets-

drengs sprog, interaktion og delta-

gelse i børnefællesskabet’ på Insti-

tut for Nordiske Studier og Sprogvi-

denskab den 20. marts.

Politikerne tror at minoritetsbørn med 
dansk som andetsprog lærer et dansk i 
børnehaven der gør deres skolestart 
nemmere. Det er der intet der tyder på, 
mener sprogforsker Martha Sif Karrebæk

DANSKSPROGTILEGNELSE

Af Gry Bartroff Gaihede

Hvad forsker du i?
 »Jeg forsker i sammenhængen mellem sprog, 
social interaktion og social deltagelse. I mit 
ph.d.-projekt fulgte jeg en minoritetsdrengs 
første ni måneder i børnehaven. Politikerne har 
en intention om at få flere minoritetsbørn i bør-
nehave fordi de tror børn lærer dansk i danske 
institutioner. Selvom det jo er en plausibel an-
tagelse, ved vi stort set intet om hvordan børn 
tilegner sig sprog i den slags ikke-styrede kon-
tekster. Så jeg var interesseret i at undersøge 
hvilken slags dansk de lærer i børnehaven.« 

»I institutionerne er der ikke ret meget foku-
seret, engageret samvær mellem de voksne og 
et enkelt eller få børn, så vi må antage at det 
sprog som børnene lærer i børnehaven, lærer 
de primært af de andre børn. Jeg videofilmede 
børnene mens de var engageret i børnestyrede 
aktiviteter fordi det giver det mest realistiske 
billede af hvad der egentlig foregår mellem 
dem, og altså hvordan sprogtilegnelse og socia-
lisering i børnegrupper hænger sammen.«

Hvad viste båndene?
 »det er et pædagogisk dogme at børns fri leg 
er meget udviklende, og det mener jeg i prin-
cippet er sandt. Men den fri leg er ikke tilstræk-
kelig til at understøtte tilegnelsen af et egent-
ligt læringssprog. det er vigtigt at huske, især 
med hensyn til børn med dansk som andet-
sprog, der ifølge loven skal tilbydes støtte i de-
res dansksprogstilegnelse. Mine optagelser vi-
ste at børnenes leg er koncentreret om forhand-

Nye medier i
undervisningen
Stor international konference undersøger  

fysiske og virtuelle undervisningsmiljøer for at 

inspirere til bedre praksis. 

Læs mere side 4

Studentergymnastik
med et twist
Forårets program for aktive studerende byder 

på et væld af muligheder. 

Læs mere side 2
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Lærer man dansk på rød stue?

SEKTION2
linger af de sociale relationer. de fleste lege er 
forholdsvis stereotype, og det er altid de samme 
positioner der bliver forhandlet. den dreng jeg 
fulgte, blev bedre til dansk, men det var ikke 
smertefrit, og det gik meget langsommere end 
mange forestiller sig.« 

»denne – i øvrigt helt almindelige – dreng 
havde uhyre svært ved at opnå en tilfredsstil-
lende position i børnegruppen, og jo mere 
dansk han lærte, jo sværere blev det. Han ville 
gerne deltage mere aktivt med sit nye sprog, 
men de store drenge i gruppen havde travlt 
med at forhandle deres interne magthierarkier, 
og de var naturligvis ikke opmærksomme på 
hans behov for en ’støttet tilegnelsesproces’. 
resultatet var at drengen endte med at blive 
marginaliseret i løbet af den periode jeg fulgte 
ham. Så vi er nødt til at nuancere myten om at 
sproget kommer af sig selv, og at jo yngre bør-
nene er, jo nemmere går det.« 

Hvad vil du sige til de politikere på begge fløje der 
vil tvinge minoritetsdanske børn i vuggestue?
 »Jeg synes det er en fuldstændig forrykt tan-
ke. alt hvad vi ved om den tidlige sprogtilegnel-
se bygger på den indsigt at det er den fokusere-
de, engagerede en-til-en samtale man lærer af. 
vi ved meget lidt om hvad børnene lærer af 
sprog i mange-til-en kontekster som institutio-
nernes. desuden er institutionssektoren en pro-
fessionel sektor, så hele det følelsesmæssige en-
gagement som er en forudsætning for at det lil-
le barn er trygt, er fraværende. det er absolut 
problematisk at forsøge at erstatte familiens 
status som den primære enhed for socialisering 
og sprogtilegnelse i den tidlige alder – og 
tvangselementet gør det til et meget voldsomt 
indgreb.« 

»langt den største del af danske børn går i 
vuggestue, men den socialisering de får i hjem-
met og i institutionen er nært beslægtede fordi 
begge er skåret over majoritetssamfundets ide-
er om god adfærd. Men jo længere væk man er 
fra denne kulturelle forståelse af et godt børne-
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Det sker  2.-15. april 15. april 15. april 

Kristne begreber
STUDIEKREDS – Om den kristne skabelsestanke 

og beretningen om syndefaldet ved Birgitte Kvist 

Poulsen

Tid: 15/4 kl. 15.15 

Sted: Nye KUA, lokale 27.0.60 

Arr.: Studentermenigheden på Amager, www.

studenterpraesterne.ku.dk

EU, nationalstaterne og 
suverænitetsspørgsmålet 
FOREDRAG – Professor Ulf Hedetoft, KU, fortæl-

ler om skabelsen af EU i forlængelse af efterårets 

foredragsrække ’Tanker om Europa’

Tid: 15/4 kl. 15-17 

Sted: KUA, lokale 22.0.11 

Arr.: DHS, 10 kr. for ikke-medlemmer 

Vinyl religiøsitet 
MUSIKFOREDRAG – Om religiøsiteten i rockmu-

sik ved Nicolai Halvorsen og Stefan Lamhauge 

Hansen

Tid: 15/4 kl. 15.15-17.00

Sted: St. Kannikestræde 8, 1.

Arr.: Studenterpræsterne i Indre by og Natur & 

Sund, www.studenterpraesterne.ku.dk

Europeanization, welfare and 
democracy
KONFERENCE – Med oplæg fra en række inter-

nationale forskere

Tid: 15-17/4

Sted: Nye KUA, 27.0.17

Arr.: CEMES, www.cemes.ku.dk. Tilmeldingsfrist 

6/4 til annedrn@hum.ku.dk

 

Mødet mellem menneske og 
verden
ARTIST TALK – Mød den canadiske kunstner 

Bill Burns der arbejder med video, fotografi 

og installation

Tid: 2/4 kl. 17.30–19.30

Sted: KUA, bygning 21, stuen, Roland Bar

Arr.: Institut for Kunst- og Kulturformidling

Fusionsteater i lys og skygge
TEATER – Energia. En historie om skabelsen 

af moder jord. Om partiklernes mystiske vej til 

skabelsen af liv

Tid: 3/4 og 4/4 kl. 20

Sted: Nye KUA, bygning 21, multisalen

Arr.: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab og 

TeaterHUSET, Billetbestilling på energia@play-

ful.com

Litteratursøgning for 
specialestuderende
KURSUS – Litteratursøgning inden for de bio-

logiske fag 

Tid: 15/4 kl. 13–17

Sted: Kursuscenteret, Nørre Allé 49 

Arr.: Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige 

Fakultetsbibliotek. Tilmeldingsfrist 8/4 på kur-

sus@kb.dk 

of Copenhagen is inviting appli-

cations for a PhD fellowship 

starting 1/9-09 for a period of 

three years. The PhD fellow will 

be part of the research centre 

for Canon and Identity Forma-

tion in the Earliest Literate So-

cieties (CIF) at the Department 

of Cross-Cultural and Regional 

Studies. Proposals should focus 

on one or more aspects of the 

intellectual history of Greater 

Mesopotamia (including Hatti, 

Elam, Syria, etc.). Further infor-

mation is available from Direc-

tor Kim Ryholt, tel. 3532 8911, 

e-mail: ryholt@hum.ku.dk.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.humanities.

ku.dk/research/PhD/Announce-

ments/.

Application deadline: 15/4-09 at 

12 noon. 

Interfaculty fellowship 
The Faculties of the Pharmaceu-

tical Sciences, Life Sciences, and 

Health Sciences (PHARMA, LIFE, 

and HEALTH) are offering three 

three-year PhD fellowships. The 

Faculty of Pharmaceutical 

Sciences is pleased to announce 

that one PhD fellowship will be 

available from 1/5-09. Applica-

tions are invited from candi- 

dates that hold or expect to 

hold a master’s degree in a field 

relevant to the following pro-

ject: Bone pain in vitamin D de-

ficient men and mice. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.farma.ku.dk/stil-

linger. 

Application deadline: 7/4-09 at 

12 noon. 

Stillinger

VIP-stillinger

Jura

Eksterne undervisere 
Der er ledige stillinger som eks-

tern underviser på den juridiske 

bachelor- og kandidatuddan-

nelse til besættelse pr. 1/9-09. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

ger.

Ansøgningsfrist: 17/4-09, kl. 

12.00.

Sundhedsvidenskab

Professor in Medical Science 
and Technology Studies
Applications are invited for a 

fixed-term 5-year professorship 

with special duties in Medical 

Science and Technology Studies 

at the Department of Public  

Health to commence as soon as 

possible. Information enquiries 

can be made to Head of De-

partment Mette Madsen, tel. 

3532 7633, e-mail: m.madsen@

pubhealth.ku.dk.

Full announcement: Applica- 

tions cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/stillin-

ger or contact the Faculty on 

tel. 3532 7106. 

Application deadline: 30/4-09 at 

14 noon.

Ph.d.-stipendier

Assyriology 
The Faculty of Humanities’ Gra-

duate School at the University 

Kontakt: Tlf. 4047 9636 el. 4587 

8986.

Nørrebro
Periode: Fra 1/5 til 1/10-09.

Størrelse: Lejlighed.

Udstyr: Møbleret.

Husleje: 5.500 kr. pr. md. inkl. 

vand/varme/el.

Depositum: 3 måneders husleje.

Kontakt: Betina Sværke, tlf. 

6130 7159.

Boliger

Bolig søges

Copenhagen
Period: From May 2009. 2-3 

years.

Size: 1 room apartment.

Rent: Max 4.000 kr. per month.

Equipment: Semi- or furnished.

Tenant: PhD, non-smoker, no 

pets.

Contact: E-mail: Anna.Simono-

va@jur.ku.dk.

Bolig udlejes

Amager
Period: From 1/4-09. Max 2 

years.

Size: Apartment in house, 80 

sqm.

Equipment: Furnished.

Rent: 9.200 kr. per month. 

Contact: Kathryn Henrichsen, e-

mail: lof2260@hotmail.com.

Christianshavn
Period: From 10/4 to 6/7-09.

Size: Room in shared apart-

ment, 88 sqm.

Equipment: Shared kitchen, 

bathroom and living room.

Rent: 3.000 kr. per month.

Contact: David, e-mail: dcaron@

denguleenke.com, tel. 2277 

1612.   

Lyngby
Periode: Fra 1/4-09. Maks. 4 

mdr.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær. 67 

kvm.

Udstyr: Møbleret. 2 altaner.

Husleje: 7.000 kr. pr. md. inkl. 

vand/varme/el.

Kort nyt

USG’s sommerprogram  
er ambitiøst

STUDENTERGYMNASTIK – USG giver dig en oplagt chance 

for at prøve kræfter med mange spændende sportsgrene. 

Hvad siger du til at gå til fx sejlads i Matchracebåde, skate-

boarding, windsurfing, havsvømning, snorkeldykning, 

beachvolley eller havkajak? Er du mere til det indendørs, er 

du måske frisk på et dansehold, yoga/pilates, crossfit, svøm-

ning eller noget helt andet?

Se www.usg.dk for nye hold. Tilmelding fra 1. april.

Eksamenstilmelding på Nat

HUSK – Tilmelding i blok 4 

og reeksamen på blok 3. Der 

er automatisk tilmelding til 

blok 4-eksamen for studeren-

de der er tilmeldt undervis-

ningen. Er du ikke tilmeldt 

undervisningen, skal du til-

meldes i uge 17. Tilmelding 

til blok 3 reeksamen foregår i 

uge 18-19. 

Tilmeldingen foregår på 

www.punkt.ku.dk el. direkte 

til Studenterservice. Fakulte-

tet har ikke pligt til at afholde reeksamen hvis alle studeren-

de der har deltaget i den sidste ordinære eksamen, har be-

stået. 

Afmelding sker skriftligt til Studenterservice el. via punkt.ku 

senest 1 uge før eksamen. Ved mundtlige eksaminer der 

strækker sig over flere dage, regnes fristen fra 1 uge før før-

ste eksamensdag. For kurser med løbende evaluering er af-

meldingsfristen senest ved udgangen af 4. undervisnings-

uge.

Yderligere oplysninger: Se www.science.ku.dk/studerende el. 

kontakt studenterservice@science.ku.dk.  

Verdens tre store religioner, jødedom, 

kristendom og islam, er enige om at vi 

alle er skabt af Gud. Studiekredsen un-

dersøger den kristne skabelsestanke og 

beretningen om syndefaldet. Herfra ser 

vi nærmere på hvad der ligger i begre-

ber som synd, skyld, tilgivelse, barm-

hjertighed, nåde. Dette er studiekred-

sens afsluttende debat.
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Den nye ateisme
FOREDRAG – Ved professor Niels Henrik Greger-

sen. Der indledes med en temagudstjeneste af 

studenterpræst Birgitte Kvist Poulsen

Tid: 21/4 kl. 19 

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

Arr.: Studentermenigheden på Amager, www.

studenterpraesterne.ku.dk

Tegningen som medium
ARTIST TALK – Mød den tyske kunstner Pauline 

Kraneis, der beskæftiger sig med rumopfattelser

Tid: 16/4 kl. 17–19

Sted: Nye KUA, bygning 21, stuen, Roland Bar

Arr.: Institut for Kunst- og Kulturformidling

Frokostmøde i 
Middelaldercentret
FOREDRAG – Tag madpakken med og hør Kir-

sten Grubb-Jensen fortælle om ’Sankt Liobas liv – 

beretningen om en angelsaksisk 700-tals-missio-

nær på kontinentet’

Tid: 20/4 kl. 12-13.15 

Sted: KUA, lokale 9.13.14

Arr.: Saxo-Instituttet

Polymorfien
FOREDRAG – Om fedtvævs-deriverede mesenky-

male stromale celler til terapeutisk behandling 

ved Mandana Haack-Sørensen, Kardiologisk 

Stamcellelaboratorium, Rigshospitalet

Tid: 21/4 kl. 15

Sted: SSI, bygning 37, kantinen

Arr.: Polymorfien, www.ssi.dk

Hvis-konstruktioner i dansk 
talesprog
FOREDRAG – Ved Torben Juel Jensen, KU

Tid: 21/4 kl. 16.15-18.00 

Sted: Nye KUA, lokale 22.0.49 

Arr.: Lingvistkredsen, www.lingvistkredsen.dk

Litteratursøgning for 
bachelorer
KURSUS – Litteratursøgning og reference-

håndtering inden for de biologiske fag

Tid: 16/4 kl. 9.30–11.30

Sted: Kursuscenteret, Nørre Allé 49 

Arr.: Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige 

Fakultetsbibliotek. Tilmeldingsfrist 9/4 på kur-

sus@kb.dk

Danmark kort
FOREDRAG – Hanne Brandt fortæller om ra-

dioprogrammet ’Danmark kort’ 

Tid: 16/4 kl. 16-18

Sted: Strandgade 6, st.

Arr.: Dansk Forfatterforening. www.forfatter-

foreningen.dk

Aquaporinbaseret filtrering
FOREDRAG – Om biomimetiske membraner 

for vandrensning ved forskningschef og lektor 

Claus Helix Nielsen, DTU

Tid: 16/4 kl. 19.30

Sted: Biologisk Institut, Universitetsparken 15, 

auditorium B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening, www.aki.

ku.dk/dnf 

Referencehåndtering
KURSUS – Introduktion til referencehåndte-

ring med BibTeX

Tid: 17/4 kl. 11.30–13.00

Sted: Kursuscenteret, Nørre Allé 49 

Arr.: Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige 

Fakultetsbibliotek. Tilmeldingsfrist 10/4 på 

kursus@kb.dk

16.-17. april 16.-21. april 21. april 22. april

The Lisbon Treaty
JEAN MONNET LECTURE – Ved Marlene 

Wind, KU

Tid: 22/4 kl. 12.00-14.15 

Sted: CSS, lokale 2.1.24

Arr.: Institut for Statskundskab, www.polsci.

ku.dk 

Pauline Kraneis forsøger at beskrive og definere faktiske og mentale rum. Udgangspunktet for 

størstedelen af hendes arbejder er urbane strukturer, private og offentlige rum, netværk og infra-

strukturer, mental og fysisk mobilitet. Hendes tegninger viser rummene derimellem. Linjer krydses, 

mødes og sammenføres. Urbane vinkler dekonstrueres, arkitekturen splittes i fragmenter, analyse-

res og registreres. Linjen, i dens enkelhed, beskriver og transformerer rum i abstrakte tegn på en 

mental bearbejdelse. I de senere år har planet ligeledes opnået en voksende betydning i Kraneis’ 

arbejde. Det er bruddet mellem den anden og den tredje dimension, den faktiske verden og det 

abstrakte bevidsthedsrum som interesserer hende.

IT
-U

N
IV

ER
SI

TE
TE

T 
I K

BH IT-UNIVERSITETET TILBYDER 
4 KANDIDATUDDANNELSER
FRA SPIL OG KOMMUNIKATION TIL BUSINESS OG SOFTWARE
itu.dk/kandidat

Hvor digital er du?

IT-Universitetet i København · Rued Langgaards Vej 7 · 2300 København S – Dedikeret den digitale verden

IT-Universitetet 1/2 side Universitetsavisen 161 x 258 mm april 2009



4  UNIVERSITETSAVISEN 5 ·  2009

22.-23. april 23. april 23. april 23. april

Signals from the universe 
NIELS BOHR LECTURE – From DAMA/Nal to 

DAMA/LIBRA by professor Pierluigi Belli

Tid: 22/4 kl. 13.15

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, Universitetspar-

ken 5, auditorium 3

Arr.: Niels Bohr Institutet, Kollokvieudvalget 

ved Anders Sørensen

Religiøsitetens rationalitet
OPLÆG – Om forbindelsen mellem religion og 

psykologi ved Jakob Skov Knudsen 

Tid: 22/4 kl. 19 

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 1.1.18

Arr.: Forum for eksistentiel psykologi og tera-

pi, www.eksistentielpsykologi.dk

Nye medier i undervisning 
og formidling
UCLE KONFERENCE – Om de nye mediers 

indtog, potentialer og begrænsninger i under-

visning og formidling med oplæg fra bl.a. Da-

vid Hirsch, Yale University; Hanne Mathiasen, 

AU; Markus Ketterl, Universität Osnabrück og 

Chresteria Neutzsky-Wulff, KU

Tid: 23/4 kl. 8.45-16.00

Sted: KUA, auditorium 23.0.49

Arr.: UCLE. Tilmelding på http://ucle.ku.dk

Social responsivitet
DEBATAFTEN – Med oplæg fra Jesper Her-

mann, lektor i Sprogpsykologi, KU; Søren Pe-

ter Olesen, lektor ved Insitut for Sociologi, 

AAU; og Lotte Kragh, ph.d.-stipendiat, Institut 

for Psykologi, KU. Entré 15 kr.

Tid: 23/4 kl. 17.30

Sted: KUA, lokale 23.0.49 

Arr.: Fagligt Forum for Sprogpsykologi, fag-

ligtforum@gmail.com

En ørefigen til filologien
FOREDRAG – ’Den historiske avantgarde som 

ørefigen til filologien og udfordring til littera-

turhistorien. Nordiske perspektiver’ ved post-

doc Torben Jelsbak, Institut for Nordiske Stu-

dier og Sprogvidenskab

Tid: 23/4 kl. 19.30

Sted: Nye KUA, bygning 27, lokale 27.0.09

Arr.: Selskab for Nordisk Filologi,  

www.selskabfornordiskfilologi.dk

Møde i biokemisk forening 
SYMPOSION – 3rd annual biotechnology lecture 

and awards 

Tid: 23/4 kl. 14-17 

Sted: Biocenter, Ole Maaløes Vej 5, Lundbeck 

auditorium

Arr.: Biokemisk Forening, www.biokemi.org

Lingvistkredsen
FOREDRAG – ’Functional Discourse Grammar 2’ 

ved Ole Nedergaard Thomsen

Tid: 23/4 kl. 14.15-16.00 

Sted: Nye KUA, lokale 22.0.49

Arr.: Dansk Funktionel Lingvistik, www.lingvist-

kredsen.dk

Et visuelt ’kaosmos’
ARTIST TALK – Mød kunstneren Jonas Pihl der i 

sine malerier eksperimenterer med at sprænge 

rammerne for mediet

Tid: 23/4 kl. 17–19

Sted: Nye KUA, bygning 21, stuen, Roland Bar

Arr.: Institut for Kunst- og Kulturformidling

 

Støtte

Legater og  
stipendier 

Overretssagfører Rigen-
strup og Valborg Rigen-
strups mindelegat
Der uddeles 4 legatportioner på 

8.000 kr. Legatet kan søges af 

KU-jurastuderende. Ansøg-

ningsskema findes på http://su.

ku.dk/legater/skemaer/. Angiv 

legatets navn på forsiden. An-

søgningen sendes til SU-konto-

ret, Fiolstræde 22, Postboks 

2112, 1014 Kbh. K. Ansøgnings-

frist: 16/4-09, kl. 12.

Uddeling: Kun modtagere får 

direkte besked. Det oplyses i 

Universitetsavisen når legatet er 

uddelt.

 

Kaj Hanssons Legat
Der uddeles 2 legatportioner på 

12.000 kr. Legatet kan søges af 

ubemidlede, medicinske stude-

rende der har bestået fase 1 på 

den gamle studieordning el. ba-

cheloruddannelsen på den nye 

studieordning med et godt re-

sultat. Ansøgningsskema findes 

på http://su.ku.dk/legater/ske-

maer/. Angiv legatets navn på 

forsiden. Ansøgningen sendes 

til SU-kontoret, Fiolstræde 22, 

Postboks 2112, 1014 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 16/4-09, kl. 12.

Uddeling: Kun modtagere får 

direkte besked. Det oplyses i 

Universitetsavisen når legatet er 

uddelt.

 

Ellen Hartmanns Rejselegat
1 legatportion på 105.000 kr. er 

til uddeling. Legatet kan søges 

af kvindelige studerende der 

studerer nordisk filologi eller 

har dansk som hovedfag. Lega-

tet skal anvendes til studieop-

hold ved Uppsala Universitet el-

ler Stockholm Högskole. Ansøg-

ningsskema findes på http://

su.ku.dk/legater/skemaer/. An-

giv legatets navn på forsiden. 

Ansøgningen sendes til SU-kon-

toret, Fiolstræde 22, postboks 

2112, 1014 Kbh. K.  

Ansøgningsfrist: 16/4-09, kl. 12.

Adalbert Gade og hustrus 
legat
Der er 100.000 kr. til uddeling i 

legatportioner, hvis størrelse 

fastsættes efter stipendieudval-

gets bestemmelse. Legatet kan 

søges af alle studerende ved 

Københavns Universitet. Ansøg-

ningsskema findes på http://su.

ku.dk/legater/skemaer/. Angiv 

legatets navn på forsiden. An-

søgningen sendes til SU-konto-

ret, Fiolstræde 22, Postboks 

2112, 1014 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 16/4-09, kl. 12.

Uddeling: Kun modtagere får 

direkte besked. Det oplyses i 

Universitetsavisen når legatet er 

uddelt.

Fonden af 17-12-1981
Stipendier til forskning inden 

for sygdomsbekæmpelse bevil-

ges for 1 år. Støtten uddeles 

som hhv. a) et seniorstipendium 

og b) et skolarstipendium på 

10.000 kr. pr. md. under den 

forudsætning at stipendiaten 

ikke påtager sig andet lønnet 

arbejde i stipendieperioden. For 

begge stipendier gælder at ud-

gifterne til universitetets admi-

nistration af stipendiet afholdes 

af universiteterne. Ud over sti-

pendierne yder fonden også 

støtte til forskning inden for 

sygdomsbekæmpelse. Forsk-

ningsstøtten kan normalt ikke 

overstige 50.000 kr. Ansøgning 

vedlægges projektbeskrivelse 

med budget. Ansøgningsskema 

fås hos Birgit Böschen, 3348 

0000, bb@jpb.dk. Ansøgning i 4 

eks. sendes til Fonden af 17-12-

1981, Advokatfirmaet Jon Palle 

Buhl, Valkendorfsgade 16, 3., 

1151 Kbh. K, Att.: Advokat Vi-

beke Holbøll.

Ansøgningsfrist: 1/6-09.

Uddeling: Ca. 1/9-09.

Rejselegat til membran-
transport
Margrethe Møller Fonden an-

noncerer et begrænset antal le-

gatportioner på maks. 5.000 kr. 

til dækning af rejseudgifter til 

deltagelse i videnskabelige mø-

der el. korterevarende besøg 

ved udenlandske institutioner i 

perioden 1/7-09 til 1/7-10 i for-

bindelse med projekter vedrø-

rende membrantransportprotei-

ner og cellulær membrantrans-

port. Ansøgninger med cv (inkl. 

CPR-nr.), projekt og publika- 

tionsliste sendes til advokat 

Niels Simonsen, Lou & Partnere, 

SCS-Huset, Østergrave 4, 8900 

Randers.

Fuldt opslag: Se www.mmfon-

den.au.dk.

Ansøgningsfrist: 4/5-09.

Læge Johannes Bitsch og 
hustru Agnes Bitsch’s min-
delegat
Af legatet uddeles årligt ca. 40 

portioner a 5.000 kr. til medi-

cinske studerende der har op-

nået første del af lægeviden-

skabelig embedseksamen, og 

Forsvar 

Disputatsforsvar

Samfundsvidenskab

Lotte Jensen 
Titel: ’Den store koordinator – 

Finansministeriet som moderne 

styringsaktør’ og ’Væk fra af-

grunden – Finansministeriet 

som økonomisk styringsaktør’.

Tid: 17/4-09, kl. 13-19.

Sted: Studiegården, Studiestræ-

de 6, bygning 719, anneks A.

Disputatsen: ’Den store koordi-

nator – Finansministeriet som 

moderne styringsaktør’ fås på 

www.djoef-forlag.dk og ’Væk 

fra afgrunden – Finansministeri-

et som økonomisk styringsak-

tør’ fås på www.universitypress.

dk 

Humaniora

Cand.mag. Peter Michael 
Lauritzen
Titel: Grund og Bølge.

Tid: 1/5-09, kl. 14.00.

Sted: Det Nye KUA, Njalsgade 

126, Aud. 23.0.50.

Afhandlingen: Er udkommet på 

forlaget Gyldendal og kan kø-

bes for 600 kr. Bedømmelsesud-

valgets indstilling kan købes 

hos Kompendieudsalget Huma-

niora, tlf. 3532 9161.

Ph.d.-forsvar

Sundhedsvidenskab

Jens Jakob Thune  
Titel: Global peak systolic strain 

rate following acute coronary 

syndrome.

Tid: 24/4-09, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Auditori-

um 93, Blegdamsvej 9.

Afhandlingen: Kan downloades 

fra www.heart.dk/jjt.

Farma

Cand.pharm. Jacob  
Andersen
Titel: Interactions of Antide-

pressants with Serotonin and 

Norepinephrine Transporters – 

Mutational Analysis and Struc-

ture-Activity Relationship Stu-

dies.

Tid: 3/4-09, kl. 14.

Sted: Benzon auditoriet.

Afhandlingen: Resumé findes 

på www.farma.ku.dk/phd/de-

fences, og selve afhandlingen 

kan ses på Fakultetets bibliotek. 

Rebekka Dam-Tuxen
Titel: Expression and Display of 

the Hy.2E11 T Cell Receptor In-

volved in the Pathogenesis of 

MS and Generation of Antibo-

dies against the DR2bMBP85-99 

Complex Recognized by 

Hy.2E11.

Tid: 17/4-09, kl. 14.00.

Sted: Aud. 4.

Afhandlingen: Resumé findes 

på www.farma.ku.dk/phd/de-

fences, og selve afhandlingen 

kan ses på Fakultetets bibliotek. 

som efter legatbestyrelsens 

skøn har et dokumenteret be-

hov for økonomisk bistand. An-

søgningsskema findes på www.

lesadv.dk/Firmaet/Fonde.asp, 

udfyldes og sendes til Advokat 

Hans Christoffersen, Advokatfir-

maet Lund Elmer Sandager, Kal-

vebod Brygge 39-41, 1560 Kbh. 

V.

Ansøgningsfrist: 1/5-09.

International Ibsen Scho-
larships 
I 2009 skal deles ut NOK 

1.000.000 til ulike Ibsen-prosjek-

ter verden over. International 

Ibsen Scholarships skal gå til 

prosjekter som stimulerer til kri-

tisk debatt om vesentlige sam-

funnsmessige og eksistensielle 

tema relatert til Henrik Ibsen. 

Enkeltpersoner, organisasjoner 

eller institusjoner innen kunst 

og kultur kan søke. Målet er å 

få inn så mange relevante søk-

nader som mulig fra prosjekter 

spredt over hele verden. Stipen-

diene ble delt ut for første gang 

i 2008 til i alt 4 prosjekter i Asia, 

Amerika og Europa. For mer in-

formasjon, statutter og søkn-

adsskjema, se www.ibsena-

wards.com.

Søknadsfrist: 1/5-09.

Det overordnede tema for UCLE - University of 

Copenhagen Conference on Learning - er en un-

dersøgelse af sammenhængen mellem fysiske og 

virtuelle læringsmiljøer i bredeste forstand. Målet 

er først og fremmest at inspirere til forbedret un-

dervisningspraksis ved at præsentere nye tanker 

og ny viden på et vist teoretisk niveau, men UCLE 

har også en mere praktisk dimension: Konferen-

cens eftermiddag er afsat til en række kortere 

sessioner med karakter af workshop. I de mindre 

fora lægges der op til diskussion og i mange til-

fælde også regulært praktisk arbejde med for-

skellige programmer og tjenester. 
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Danske Studielegater
– hent ny viden i udlandet

Er du i gang med en videregående uddannelse, og skal du læse tre til 12 måneder i 

udlandet? Så kan du søge et Danske Studielegat på 20.000 kr. før skat. Og måske 

allerede være på vej til alverdens viden.

Læs mere om vilkårene og ansøg på www.danskebank.dk/studielegat. 

Der er ansøgningsfrist den 1. maj 2009.

Om Danske Studielegater 

Danske Studielegater er en del af vores program for finansiel forståelse og investering 

i uddannelse. Med Danske Studielegater ønsker vi at være med til at give studerende 

mulighed for at læse i udlandet og bringe ny viden med hjem.



6  UNIVERSITETSAVISEN 5 ·  2009

23.-28. april 28.-29. april 29.-30. april 5. maj

Polymorfien
FOREDRAG – ’Enteroaggregative E. coli’ ved 

Andreas Munk Pedersen, SSI

Tid: 5/5 kl. 15

Sted: SSI, bygning 37, kantinen

Arr.: Polymorfien, www.ssi.dk 

Coaching Psychology
GÆSTEFOREDRAG – ‘Developing an Inte-

grated Model of Coaching Psychology’ ved Jo-

nathan Passmore, University of East London 

Tid: 5/5 kl. 15.00-16.30

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, auditorium 4

Arr.: Institut for Idræt, www.ifi.ku.dk

The Politics of Social 
Cohesion
INTERDISCIPLINARY CONFERENCE – Call for 

papers. The aim is to address social cohesion 

and the political uses to which this concept is 

put, in particular in relation to ethnocultural 

diversity

Tid: 9-12/9-09. Mail abstracts (max 200 words) 

to cesem@hum.ku.dk no later than 1/5

Sted: University of Copenhagen 

Arr.: Centre for the Study of Equality and Mul-

ticulturalism, cesem.ku.dk/calendar/2009/poli-

tics_of_social_cohesion/

Theology celebrating  
Darwin’s legacy?
GÆSTEFORELÆSNING – Ved professor Lluis Ovi-

edo, Antonianum University 

Tid: 29/4 kl. 19

Sted: Det Teologiske fakultet, Købmagergade 44 

auditorium 1

Arr.: Forum for Eksistens og Videnskab,  

www.forumforeksistensogvidenskab.dk   

Entre 20 kr.

Markeret eller umarkeret?
MARKERETHEDSSEMINAR – Med Hans Basbøll, 

Syddansk Universitet; Tanya Christensen RUC; 

Kasper Boye, KU; og Eva Skafte Jensen, RUC

Tid: 30/4 kl. 13.15-17.00 

Sted: Nye KUA, lokale 22.0.49

Arr.: Lingvistkredsen, www.lingvistkredsen.dk

Et evolutionært eventyr
FOREDRAG – Om agerbrug hos myrer og termit-

ter ved Professor Jacobus J. Boomsma, Afdeling 

for Økologi og Evolution, Biologisk Institut

Tid: 30/4 kl. 19.30

Sted: Biologisk Institut, Universitetsparken 15 

auditorium B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening, www.aki.

ku.dk/dnf 

Gammeltestamentlig teologi
FOREDRAG – Om historie, metoder og resultater 

af professor Niels Peter Lemche

Tid: 28/4 kl. 19.30

Sted: Kældercaféen, Købmagergade 44 over går-

den

Arr.: Teologisk Forening. 25 kr. for ikke-medlem-

mer

The Future of the EU
JEAN MONNET LECTURE – Ved Tøger Seidenfa-

den, redaktør på Politiken 

Tid: 29/4 kl. 12.00-14.15

Sted: CSS, lokale 2.1.24 

Arr.: Institut for Statskundskab, www.polsci.ku.dk 

Sidste-torsdag-i-måneden-
filmcafé 
FILMFOREVISNING – De studerende skiftes til at 

vælge og introducere en film 

Tid: 29/4 kl. 16 

Sted: Nye KUA, lokale 24.1.26 

Arr.: Studentermenigheden på Amager, www.

studenterpraesterne.ku.dk

Videnskab og livsanskuelse
FOREDRAG – Ved Benny Lautrup, professor, 

Niels Bohr Institutet

Tid: 23/4 kl. 20

Sted: Vartov, Farvergade 27H, 1. sal

Arr.: Studenterkredsen. 25 kr. for ikke-med-

lemmer

Nobel Prize 2008 meeting 
FOREDRAG – About viruses and cancer 

Tid: 28/4 kl. 13-17

Sted: Biocenter, Ole Maaløes Vej 5, Lundbeck 

auditorium

Arr.: Biokemisk Forening. Tilmelding via  

www.biokemi.org

German-Southwest Africa
SEMINAR – ‘Pastoral modernity, territoriality 

and the Genocide in German-Southwest Afri-

ca, 1870s to 1904’ by Dr. Dag Henrichsen, Uni-

versity of Basel and Zurich 

Tid: 28/4 kl. 13.15-15.00

Sted: Købmagergade 46, 4. sal, auditorium 12

Arr.: Center for Afrikastudier, www.teol.ku.dk/

cas

Portræt

Helle Mark Sickmann
Titel: Glutamatergic Neuro-

transmission under Physiologi-

cal and Diabetic Conditions – In-

volvement of Brain Glycogen.

Tid: 15/5-09, kl. 10.00.

Sted: Aud. 4.

Afhandlingen: Resumé findes 

på www.farma.ku.dk/phd/de-

fences, og selve afhandlingen 

kan ses på Fakultetets bibliotek. 

Marina Bergen Jensen har opfundet et helt særligt anlæg som kan fil-

trere det regnvand der samler sig i rendestenen så vi kan lukke det ud i 

naturen uden bekymring eller bruge det til rekreative formål i byen. I 

dag er en pilotudgave af anlægget opført og testet i Ørestaden med 

stor succes. Og alt tyder på at teknikken, der kaldes dobbeltporøs filtre-

ring, snart kan sættes i produktion og blive et klima- og miljøvenligt sy-

stem både til gavn for Danmark og for resten af verden.

Samarbejder med industrien
Marina Bergen Jensen er en forsker der arbejder intenst med erhvervsli-

vet omkring løsninger af forurening af vores bymiljøer. Udviklingen af 

renseanlægget foregår i tæt samarbejde med Rambøll, By&Havn og Kø-

benhavns Energi. Og nu hvor pilotanlægge kan omsættes til et produkt 

der kan markedsføres, bidrager også Vejdirektoratet og en række kom-

muner, forsyningsselskaber og tegnestuer med gode råd, krav og øn-

sker. 

 Marina Bergen Jensen er også aktiv i andre innovationsprojekter, ek-

sempelvis et innovationsprojekt med over 40 deltagende virksomheder 

og institutioner der kan sætte Danmark i front i forhold til håndtering 

af regnvand i vores byer.

Særlige opfindelser belønnes
Innovationsprisen tildeles hvert år til en forsker eller gruppe af forskere 

ved Life som udmærker sig i forbindelse med innovation og erhvervs-

samarbejde blandt andet i form af opfindelser, vidennetværk, forsk-

ningssamarbejde. 

 Forskeren eller gruppen af forskere kommer i betragtning til prisen 

hvis de har arbejdet engageret og aktivt med at overføre deres forsk-

ningsresultater til industrien og har overført deres forskning til gavn for 

samfundet.

Innovationspris til forsker på Life
Marina Bergen Jensen fra Det Biovidenskabelige Fakultet har opfundet et rensean-

læg som omdanner grumset spildevand fra rendestenen til krystalklart vand. Det 

har udløst Lifes Innovationpris 2009 



Navne

Tiltrædelser

Poul Erik Jørgensen
NY BESTYRELSESFORMAND – Fødevareøkono-

misk Institut, Det Biovidenskabelige Fakultet har i 

samråd med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug 

og Fiskeri pr. 1. april udpeget Poul Erik Jørgensen 

som ny bestyrelsesformand for Fødevareøkono-

misk Institut (FØI) ved Life. Den 54-årige Poul Erik 

Jørgensen er vicedirektør i Nykredit og anerkendt 

som en af landets stærkeste kompetencer inden 

for jordbrugs- og fødevareøkonomi. Som besty-

relsesformand vil han bl.a. bidrage til at institut-

tet fortsætter og videreudvikler samarbejdet med 

myndigheder, forsknings- og uddannelsesinstitu-

tioner i både ind- og udland. Som færdiguddan-

net landbrugsøkonom har Poul Erik Jørgensen 

gæsteundervist økonomistuderende på Life. Sid-

ste år præsenterede han en afdeling på FØI for 

nye risikostyringsmetoder i Nykredit. 

Fratrædelser 

Birgitte Nauntofte
EXIT PRODEKAN – Prodekan på Det Sundhedsvi-

denskabelige Fakultet Birgitte Nauntofte overta-

ger stillingen som direktør for Novo Nordisk Fon-

den til august, oplyser fonden i en pressemedde-

lelse. Birgitte Nauntofte, som er professor og 

dr.odont., afløser Gert Almind i Novo. Birgitte 

Nauntofte fortsætter sine hverv på Sund indtil 

sommerferien. 

Flemming Dela
EXIT PRODEKAN FOR UDDANNELSE – Flem-

ming Dela vil stoppe hvervet som prodekan for 

uddannelse på Det Sundhedsvidenskabelige Fa-

kultet efter sommerferien for at bruge al sin tid 

og energi på sin forskning, ikke mindst nu hvor 

han er blevet en del af det nye Center for Sund 

Aldring. 

Priser

Helle Tegner Anker
ÅRETS UNDERVISER PÅ LIFE – Professor, cand.jur., 

ph.d. Helle Tegner Anker er af de studerende kå-

ret som årets bedste underviser på Life, Det Biovi-

denskabelige Fakultet. Hun får prisen for sin evne 

til at motivere eleverne i auditoriet uanset fag og 

sværhedsgrad. Anker forsker og underviser bl.a. i 

miljøret, og ifølge de studerende der står bag ud-

delingen af prisen, ’Den Gyldne Tyr’, har hun en 

helt særlig evne til at komme ud over scenekan-

ten og motivere de studerende i undervisningssi-

tuationerne. Prisen er stiftet af De Studerendes 

Råd, DSR, på Life. Uddelingen er en påskønnelse 

af god undervisning som ikke bør være et sekun-

dært arbejde i forhold til forskning, men bør 

værdsættes i sig selv.
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Bliv sejler!

Tirsdagene 19/5, 26/5, 2/6, 9/6, 16/6, 23/6, 22/9, 29/9, 6/10, 13/10, 20/10, 27/10, 3/11, 10/11

Introduktion til sejlsport. Prisen er DKK 2.250,- pr. person. Tilmelding fra den 22. april på www.usg.dk

Brug 14 tirsdage med Kongelig Dansk Yachtklub (KDY)
og bliv introduceret til en helt ny verden

KDY og USG tilbyder et introduktionskursus for
studerende over 14 tirsdage, hvor du sammen 
med 30 andre studerende og professionelle 
instruktører bliver introduceret til de mest grund-
læggende discipliner indenfor sejlsport og ikke 
mindst prøver det ”at sejle”. Kurset afholdes fra 
Skovshoved Havn og der er mødetid kl. 18.00, 
og der sejles til ca. kl. 21. Tilmelding til kurset 
skal ske på www.usg.dk

Læs mere om os på www.kdy.dk. Du er 
velkommen til at kontakte KDY på 39 63 24 84 
hvis du har yderligere spørgsmål.

Royal Sailing Academy, der 
varetager alt voksenundervisning 
i KDY, står for gennemførelsen af 
kurset. KDY er Danmarks største 
sejlklub og udbyder kurser på alle 
niveauer indenfor sejlsport. Skulle 
du blive grebet af sporten, er der 
masser af muligheder i KDY for 
at komme videre i sin udvikling 
uanset niveau og bådtype.

K O N G E L I G   D A N S K   Y A C H T K L U B
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Tiende Nordiske Sommerskole 
i Cancerepidemiologi

- kursus og forskningsprojekter for studerende

Kurset er fokuseret på udnyttelse af de særlig gunstige forsknings
muligheder vha.de nordiske registre.

Fase 1:    16.-27. august 2009, to ugers internatkursus  
”Introduction to Cancer Epidemiology”, København.

Fase 2:    Sommer-efterår 2009. Projektarbejde under vejledning 
 svarende til to måneder. Gerne udført sideløbende med studie. 

Fase 3:    Jan/feb 2010. 2 dages internatkursus, præsentation af   
projekter, Finland.

Deltagere: 25 studerende i medicin, biologi, statistik, sociologi og 
 lignende fag fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island.

Undervisningssprog: Engelsk.

Pris: Udgifter til kursus, rejse og logi under internatkurserne  dækkes af 
Nordisk Cancer Union. 

Ansøgning: Yderligere oplysninger og ansøgningsskema: 
www.ancr.nu/summerschool  
eller kontakt Mette Bo, Kræftens Bekæmpelse, tlf.: 3525 7529. 

Ansøgningsfrist: 14. april 2009.
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[ i n g e n t i n g ! ]

Hvad sker der, hvis du ikke annoncerer?Hvad sker der, hvis du ikke annoncerer?Hvad sker der, hvis du ikke annoncerer?Hvad sker der, hvis du ikke annoncerer?

Af Rektor Ralf Hemmingsen og  

prorektor Lykke Friis
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»I dag er der flere borgmestre, der hedder erik, 
end der er kvindelige borgmestre.« Ophavspersonen til 
denne foruroligende statistiske oplysning er den so-
cialdemokratiske ligestillingsordfører Julie radema-
cher. Selv om vi ikke har talt efter virker fordelingen 
mellem bykonger og bydronninger ikke videre køn. Og 
også universiteterne er fortsat ude af balance. I dan-
mark er kun hver fjerde lektor en kvinde, og kun 12 
procent af professorerne. faktisk er andelen af kvinde-
lige forskere i danmark under eU-gennemsnittet i ka-
tegorierne ph.d., adjunkt, lektor og professor. det vi-
ser en ny redegørelse fra ligestillingsministeren.

et mandtal på KU fra 2005-07 afslører også en mar-
kant skævhed. Kun 14 procent af professorerne er 
kvinder. Mangel på mangfoldighed er i sagens natur 
også manifesteret inden for ledelsen: I dag er to ud af 
otte dekaner og 13 ud af 51 institutledere kvinder. 
egentlig kunne man læne sig tilbage og håbe at proble-
met løser sig selv, al den stund at kvindelige kandida-
ter er i overtal på mange uddannelser. Samtidig er der 
efterhånden næsten lige mange mænd og kvinder der 
gennemfører en forskeruddannelse. Men noget tyder 
på at skævheden opstår efter ph.d’en ved ansættelser 
på vej op ad forskerkarrierestigen.

 
en årSag KUnne være den såkaldte rip-rap-
rup-effekt. altså at man(d) har en tilbøjelighed til at 
ansætte en som ligner en selv. en effekt som mildest 
talt kun bliver forstærket af at mange kvinder ikke en-
gang når frem til bunken af ansøgninger. Undersøgel-
ser i danmark viser nemlig at en betydelig del af uni-

versiteternes stillinger tilfalder mænd – alene af den 
årsag at der ikke har været kvindelige ansøgere. Kun 
ved hver fjerde forskerstilling er der både mandlige og 
kvindelige ansøgere i konkurrence med hinanden.
 det er vanskeligt at ændre på kulturelt betingede 
kønsrollemønstre – og det er velsagtens heller ikke 
KU’s hovedopgave. Men der er god grund til at gøre en 
aktiv indsats for at rette op på den ’mandlige inerti’ der 
kan være i fx ansættelsesprocesser. Hvis ikke vi fast-
holder og belønner alle talenter – kvinder og mænd – 
bliver det svært at realisere KU’s målsætning om at væ-
re blandt de absolut bedste universiteter i europa. Kun 
hvis man trækker på hele talentmassen vil vi øge chan-
cen for at klare os i videnkapløbet. Motivationen for at 
gøre noget øges blot af at hele forskningsfelter risike-
rer at bevæge sig ind i en ond cirkel, hvor kvindelige 
studerende, som følge af mangel på kvindelige rolle-
modeller og bekymringen for et særligt hårdt, konkur-
rencepræget arbejdsmiljø, vælger andre studieretnin-
ger og andre arbejdspladser.

På den baggrUnd vedtog bestyrelsen sidste år en 
handlingsplan for flere kvinder i forskning og ledelse. 
formålet med planen er ikke at kvinder skal favorise-
res i selve ansøgningssituationen og tilbydes stillinger 
på bekostning af mere kvalificerede mænd. det skal 
selvfølgelig altid være den bedst kvalificerede kandi-
dat, der ansættes. Sigtet er altså at få de kvalificerede 
kvinder frem i lyset. 
 Planen har tre punker. for det første vil vi styrke in-
citamentet til at opspore kvindelige forskertalenter 

ved at give fakulteterne en økonomisk belønning når 
de ansætter kvindelige professorer. for det andet ud-
deles hvert år 16 internationaliseringsstipendier til 
yngre forskere ’af det underrepræsenterede køn’. Og 
for det tredje er der iværksat et mentorprogram for 
kvinder, ligesom der uddeles midler fra en udviklings-
pulje og sættes fokus på talentudvikling for kvinder 
der overvejer at søge lederstillinger

Her et år efter at planen blev sat i værk, kan vi 
øjne en vis fremgang – selv om et enkelt analyseår og-
så kan snyde med et tilfældigt statistisk udsving. I 
2008 blev der ansat 20 kvindelige professorer, hvilket 
svarer til det antal kvindelige professorer der blev an-
sat i årene 2006 og 2007 – tilsammen. I 2008 var 28 
procent af de nyansatte professorer kvinder, hvilket 
næsten er en fordobling i forhold til 2007. I efteråret 
2008 startede mentorprogrammet for kvinder. Knap 
50 par (mentor – mentee) gennemfører programmet, 
og foreløbige meldinger viser generelt stor tilfredshed 
blandt deltagerne. I 2009 skal de første særlige inter-
nationaliserings-stipendier uddeles. desuden er Hr&O 
i gang med at udvikle lederudviklingsprogrammer for 
potentielle kvindelige ansøgere til stillinger som insti-
tutleder, dekan, fakultetsdirektør m.v. 

Således har KU taget fat på at rette op på en uhold-
bar ubalance. det vil tjene – ikke bare kvindelige for-
skertalenter – men almenvellet, hvis det danske pro-
fessorvælde mister sin måske sidste anakronisme.

» Der er god grund til at gøre en aktiv indsats 
for at rette op på den ’mandlige inerti’ der 
kan være i fx ansættelsesprocesser.«


