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Håbets giraf kom forbi
Ban Ki-Moon var så godt camoufleret, at han gik i ét 

med panelerne. Alligevel fik FN’s generalsekretær  

stående applaus.

Tilbage på demovognen
De studerende har mistet tålmodigheden med Helge 

Sander. Igen. Læs reportager fra demonstrationer og 

studenteraktioner

Påvirk dit arbejdsmiljø
Gør som Irene Nielsen. Bliv arbejdsmiljørepræsen-

tant og vær med til tage beslutninger om alt lige fra 

indkøb af kontorstole til store byggeprojekter
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LEDER

Taxameter- 
systemets  
bivirkninger

Studerende fra Københavns Universitet var med på vognen, da 
titusindvis af unge op til Folketingets åbning tirsdag den 6. okto-
ber demonstrerede mod forringelserne af undervisningen på 
landets uddannelsesinstitutioner under overskriften ’Ud af kri-
sen – ind i Fremtiden’.

Som det fremgår af reportagerne inde i avisen, har studenterak-
tivisterne argumenteret ihærdigt for, at taxameterne skal hæves 
med i gennemsnit mindst ti tusinde kroner. Det er i underkanten 
af hvad der er brug for, ifølge regeringens egen McKinsey-under-
søgelse, der dokumenterer en markant underfinansiering af ud-
dannelserne. På de humanistiske og samfundsvidenskabelige 
uddannelser drejer det sig om knap 12.000 kroner per studeren-
de.

Så meget desto mere grund er der til at kritisere regeringens fi-
nanslovsudspil for kun at lægge op til at hæve taxameterne på 
humaniora og samfundsvidenskab med 2000 kroner. Det svarer 
til at give drikkepenge, mens man løber fra regningen, som det 
tørt konstateres i en pressemeddelelse fra Danske Studerendes 
Fællesråd.

Regeringens finanslovsudspil lægger op til at fjerne 470 millio-
ner kroner yderligere fra universiteterne, herunder 150 millio-
ner kroner fra KU, og der er kun afsat 100 millioner kroner til at 
hæve taxameterne i globaliseringspuljen.

Det er ellers ikke fordi der mangler eksempler på konsekven-
ser af underfinansieringen af uddannelserne. På Humaniora 
må man nøjes med ned til fire timers undervisning om ugen, 
og på Samfundsvidenskab og Jura må man ty til massefore-
læsninger. 

Seneste eksempel stammer fra Farma, hvor de studerende til 
en eksamen fik serveret svarene på forhånd, som det fremgår 
af side 4-5 i dette nummer. At der i dette tilfælde er tale om 
en enkeltstående fejl, vil vi gerne tro. Men at der er et pro-
blem, kan der vist ikke være tvivl om. 

Det kan naturligvis skyldes, at fakultetets undervisere af deres 
gode hjerte forsøger at hjælpe nye studerende – som efter 
gymnasiereformen bliver stadigt dårligere. Det kan også skyl-
des sjusk på grund af øget tidspres på underviserne. 

Uanset hvad, er mistanken om, at studieledere kan føle sig til-
skyndet til at sænke kvaliteten for at få de studerende igen-
nem og dermed indkassere taxameterbetaling og færdiggørel-
sesbonus til fakultetet, svær at ryste af sig.

Af Richard Bisgaard, ansvarshavende redaktør

» Hvis du fortæller mig, at nogen har 
glemt deres armbåndsur dér, så …«

– Linda Lovelace til lægen i filmen ’Deep Throat’. Læs pornoreportage i sektion 2.
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Og universitypost.dk:

SU-chef
MADØRE – Alle medier skal have nogle tykke mænd, eller rumlende kogekoner, der 

leverer sansemættet madhåndtering til modtagernes stimulering. Universitetsavisen 

søsætter sin egen madserie med SU-chef Martin Pihl Jensen, som vi samlede op, da 

alumneforeningen Kubulus for nylig bespiste en kælderfuld studerende. Fokus: mad, 

du har råd til, som du har lyst til at spise. Rige mennesker må gerne kigge med.

Hvad slås vi om?
KAMP – Det politiske studenterår er skudt i gang med orange konfetti og demon-

strationer. Skytset var vanen tro rettet mod magthaverne på Christiansborg. Men 

hvad skændes de studerende indbyrdes om? Vi lodder misstemningerne forud for 

valget på Københavns Universitet og finder ud af, hvad der egentlig er på spil.

Britisk klimascoop
LILLEBROR – Ed Miliband, britisk klimaminister, hvis udenrigsminister-storebror for 

nylig advarede mod politisk slendrian forud for de vigtige klimaforhandlinger i Kø-

benhavn, giver en klimaforelæsning 24. oktober. Vi tager hen og hører ham.

Fransk klimascoop
BRUNO LATOUR – Den franske tungtænker skriver på University Post om de kom-

mende klimaforhandlinger. Forvent krudtrøg. Læs www.university.post

Universiteternes stillingskrig
RANKINGS – Vores engelsksprogede netmedie www.universitypost.dk sætter alle 

sejl til i dækningen af de forkætrede ranglister, som hvert år sender rektorer og 

kommunikationschefer på landets universiteter på overarbejde. Det er ret enkelt: 

Der er gode penge og massiv prestige i den rette placering, men listerne er så pok-

kers glatte. Universiteterne rutsjer op og ned.

Universitetsavisen giver gratis rom 
QUIZ – Studenterhuset har givet uniavisen.dk og universitypost.dk frit spil fredag 

den 9. oktober klokken 21.00-22.30. Så vi rider med på Kulturnatten, vender nogle 

vinyler og holder quiz for alle, der vil være med, om franske filosoffer, Anden Ver-

denskrig, musik og porno. (Eller noget i den stil). Præmier: Venskabsmedlemskaber 

fra Soundvenue og endnu uudgivne vinyler med Heavy Trash fra Crunchy Frog.

 Og så har vi fået en kasse Havana 

Club 7-års at dele ud af med lidt is og 

lime. Foruden 80 billetter til filmen 

’500 Days of Summer’ med Zooey  

Deschanel, der ikke har haft premiere 

endnu. 

 Clement Kjersgaard har lovet at kig-

ge ind med sit blad Ræson under ar-

men. Han skal … lige nu ved vi faktisk 

ikke, hvad han skal. 

Vejrmuseum i Botanisk Have
HOVEDFØDE – Statens Naturhistoriske Museum har sat en prægtig gammel bygning 

i stand ved Botanisk Have. Her åbner en international klimaudstilling – en dosis na-

turvidenskab til en politiseret debat. Værd at se, tænker vi. Og tager en masse bille-

der. 

Resten
ALT DET ANDET – Følger vi, mens det sker. På www.uniavisen.dk 

ONLINENYT

uniavisen.dk

Protesterer mod  
Polarcenters lukning

NEDLÆGGELSE − Mere end 100 forskere ver-

den over har skrevet et protestbrev til Viden-

skabsminister Helge Sander (V) samt til Folke-

tingets Grønlandsudvalg og Forskningsudvalg. 

Anledningen er, at Forsknings- og Innovati-

onsstyrelsen med meget kort varsel besluttede 

at lukke Dansk Polarcenter fra 1. februar 2009. 

Lukningen betyder, at Polarbiblioteket med 

en af verdens største billedsamlinger fra Grøn-

land er blevet splittet op. 

 Medarbejderne på Dansk Polarcenter er for 

længst overflyttet til Forsknings- og Innovati-

onsstyrelsen i Bredgade 40, mens Afdeling for 

Eskimologi og Arktiske Studier flyttes til Insti-

tut for Tværkulturelle Og Regionale Studier 

(ToRS) i foråret 2010.

København stadig 
bedst i Norden

RANKING − Københavns Universitet (KU) kan 

trods en lille tilbagegang stadig bryste sig af at 

være det bedste universitet i Norden ifølge den 

internationalt anerkendte liste Times Higher Edu-

cation - QS World University Rankings 2009. KU er 

i år placeret som nummer 51 i verden og nummer 

15 i Europa mod henholdsvis nummer 48 og 12 i 

2008. Aarhus Universitet er som nummer 63 num-

mer to i Skandinavien og svenske Lund og Uppsa-

la følger efter på henholdsvis 67. og 75. pladsen.

 Toppen af rankingen er fortsat domineret af 

universiteter fra USA og Storbritannien, men an-

tallet af Nordamerikanske universiteter i top 100 

er faldet fra 42 sidste år til 36 i år på grund af sti-

gende konkurrence fra europæiske og asiatiske 

uddannelsesinstitutioner. Harvard fra USA er fort-

sat nummer et. Universiteterne bliver i undersø-

gelsen vurderet på baggrund af en række kriteri-

er, for eksempel videnskabelige citationer og vur-

dering fra forskere og erhvervsliv. Man skal være 

varsom med at sammenligne resultaterne fra år 

til år, da ændringer i opgørelsesmetoden varierer 

fra år til år. KU var placeret som nummer 93 i 

2007 og 54 i 2006.

Nyt fedt forsknings-
samarbejde

UNIKT − Et nyt banebrydende forskningssam-

arbejde med navnet Food, Fitness og Farma 

har set dagens lys på Københavns Universitet. 

Forskere fra 17 institutter på seks fakulteter 

skal samarbejde på kryds og tværs for at for-

stå, forebygge og behandle livsstilssygdomme. 

Forskerne skal undersøge sundhedsfremmen-

de fødevarer, optimere anbefalinger for fysisk 

aktivitet og kost, finde nye og effektive stra-

tegier til livsstilsændringer samt skabe basis 

for nye og bedre lægemidler.

 Ud over forskergrupper fra Life og Farma 

indgår også forskere fra Sund, Nat, Samf og 

Jura i samarbejdet. 

 Food, Fitness og Farma bliver støttet i fem 

år med en såkaldt UNIK-bevilling på 120 milli-

oner kroner fra Videnskabsministeriet. UNIK-

midlerne blev udbudt i åben konkurrence 

mellem universiteterne i Danmark i 2008.

Læs mere på www.ku.dk/foodfitnesspharma/

SKAMLØST – Blot fordi 

du er flad, behøver du ikke 

stoppe affald i hovedet. 

Universitetsavisen trækker 

i kokketøjet i de kommen-

de uger.

SOMMER – Zooey Deschanel spiller den 

ene hovedrolle i filmen ’500 Days of Sum-

mer’. Vi har fået en stak billetter. Kom til 

Kulturnat med Universitetsavisen og få én, 

hvis du er vaks. Og lidt rom
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NYHED

haft den oppe at vende her på 
instituttet.« 

Hvordan kan det lade sig gøre? 
Burde man ikke lave nye eksa-
mensspørgsmål fra bunden?
 »Det gør man da også. Men 
der er nogle områder og nogle 
principper, som er helt essen-
tielle for de studerende at  
kunne, og derfor genbruger  
vi de samme problemstillin-
ger, men ikke med de samme 
tal. Det, der skete ved reeksa-
men i august, var, at vi inklu-
derede en opgave, som vi ikke 
vidste, var tilgængelig for de 
studerende. Det var absolut en 
fejl.«

Så er opgaven vel ikke lavet fra 
bunden?

»Jo, opgaven er blevet lavet 

være et spørgsmål om liv eller 
død, hvis ikke de studerende 
er uddannet ordentligt,« siger 
Lasse Nørfeldt, der selv er på 
tredje år af sin uddannelse.

Farmaceuter fungerer med 
deres kompetencer som en 
slags dobbelttjek af lægerne, 
som ikke har den samme viden 
om farmakologi. Således kun-
ne man i augustudgaven af 
bladet Farma læse en kritik af 
lægeuddannelsen på Syddansk 
Universitet, som slet ikke giver 
de kommende læger en or-
dentlig viden om de lægemid-
ler, de ordinerer. Så hvis far-
maceuterne heller ikke er ud-
dannet ordentligt i farmakolo-
gi, bliver det rigtig problema-
tisk, mener Lasse Nørfeldt.

»Farmaceuten har blandt 
andet til opgave at sikre, at 
medicinen, som er ordineret af 
lægen, ikke giver patienten 
unødvendige bivirkninger,« 
forklarer han.

»Derfor er farmaceuter en 
vigtig del af det danske sund-
hedssystem, og det kan være 
decideret farligt for de danske 
borgere, hvis vi ikke er godt 
nok uddannet.«

»Det blev jeg ret overrasket 
over, men det gav mig mere 
tid til at regne en anden opga-
ve, som var rigtig svær. Så for 
mig var det meget fint,« siger 
hun.

Lasse Nørfeldt har ikke no-
get imod at stå frem med 
navn. Han blev sur over ople-
velsen ved sin egen eksamen, 
fortæller han, men da en med-
studerende fortalte ham om 
genbruget af en hel opgave 
ved reeksamen, blev han ra-
sende. Sagen sætter hans fag i 
dårligt lys, og hvis den får lov 
at gå upåagtet hen, kan det få 
alvorlige konsekvenser for 
samfundet, mener han.

 »Organrelateret farmakologi 
er efter min mening et af de 
vigtigste fag på Farma. Det er 
et af de fag, som gør os til far-
maceuter og adskiller os fra 
eksempelvis læger og kemike-
re.« 

Et spørgsmål om liv og 
død
»Et så uprofessionelt sløseri 
kan skade nuværende og kom-
mende studerende og farma-
ceuter. Sat på spidsen kan det 

mede fra en klassetime, og op-
gavesættet med løsninger hav-
de Lasse Nørfeldt taget med i 
eksamenslokalet og kunne så-
ledes tjekke, om hans bereg-
ninger var rigtige.

Direkte afskrivning
Lasse Nørfeldt bestod eksa-
men, men flere af hans med-
studerende var til reeksamen i 
Organrelateret farmakologi i 
august. Og her oplevede de, at 
ikke bare delopgaver, men en 
hel opgave – svarende til en 
fjerdedel af den samlede eksa-
men – var en uændret kopi af 
en prøveeksamen, som ligger 
tilgængeligt på kursushjem-
mesiden. 

»Jeg var ikke så heldig at 
genkende de delopgaver, der 
gik igen i junieksamenen, men 
ved reeksamen opdagede jeg, 
at hele den sidste opgave var 
direkte kopieret fra et prøve-
sæt, jeg havde regnet et par 
dage før, og som jeg havde 
med i eksamenslokalet og bare 
kunne skrive af fra,« fortæller 
en kvindelig studerende, som 
foretrækker at være anonym, 
men hvis navn er redaktionen 
bekendt. 

EKSAMENSSNYD I

Af Sune Engel Rasmussen

Hvis man gerne vil springe 
over, hvor gærdet er lavest, 
kan det betale sig at gå til ek-
samen på Institut for Farma-
kologi og Farmakoterapi. Her 
er gærdet sænket på forhånd, 
når man sætter sig ved eksa-
mensbordet, i alt fald i faget 
Organrelateret farmakologi.

To gange i sommer kunne 
farmaceutstuderende således 
opleve, at opgaver ved den af-
sluttende eksamen var kopie-
ret fra øvelser, som var gen-
nemgået i timerne, eller som 
lå frit tilgængeligt på kursus-
hjemmesiden som et prøvesæt 
med løsninger beregnet til ek-
samensforberedelse. 

Lasse Nørfeldt var i juni til 
eksamen i Organrelateret far-
makologi, et fag på to seme-
stre, som kort fortalt er læren 
om, hvordan forskellige læge-
midler påvirker menneske-
kroppens organer.

Under eksamen genkendte 
han to delopgaver, som han 
tilfældigvis havde udregnet 
dagen før. Opgaverne stam-

Sløseri eller fusk?
Lasse Nørfeldt ved af gode 
grunde ikke, hvordan disse 
overlap af øvelses- og eksa-
mensopgaver kan lade sig gø-
re, men han har gjort sig nogle 
tanker.

»Enten er der tale om dovne 
undervisere, som forsøger at 
hjælpe de studerende gennem 
eksamen, fordi de ved, at un-
dervisningen ikke har været 
god nok. Eller også er det en 
lusket måde for de eksa-
mensansvarlige at få beståel-
sesprocenten i vejret på,« siger 
han.

»Jeg tror ikke, det er tilfæl-
dige overlap, når det sker to 
gange. I det mindste kunne 
man have ændret dataene, og 
jeg forstår slet ikke, hvordan 
det kan lade sig gøre at kopie-
re direkte.«

»Man burde lave et nyt eksa-
menssæt hver gang. Det er kun 
en gang om året, det skal la-
ves, og det er jo det, de eksa-
mensansvarlige får deres pen-
ge for. Jeg synes ikke, at de 
ansvarlige har passet deres ar-
bejde,« siger Lasse Nørfeldt.

Studerende hjælpes 
 igennem  
Den kvindelige studerende, 
der var til reeksamen i august, 
er ikke nervøs for, at niveauet 
på hendes uddannelse er for 
lavt. Men det er rigtigt, at fa-
kultetet gør meget for at få de 
dårligste studerende med 
igennem eksamen, fortæller 
hun.

»De seneste år har der været 
en dumpeprocent på 50 på de 
første årgange. Folk, der star-
ter på et studie, har ofte svært 
ved at vænne sig til den frie 
måde at blive undervist på, og 
personligt tog det mig et par år 
at vænne mig til at lave mine 
ting og forberede mig ordent-
ligt,« siger hun.

»Niveauet er højt, men fa-
kultetet gør alt for, at man be-
står eksamen, og det synes jeg, 
er en god ting. Men selvfølge-
lig holder det ikke at genbruge 
en hel opgave fra et tidligere 
sæt,« siger hun og understre-
ger, at man ikke bare kan 
komme ind fra gaden og bestå 
eksamen uden at have forbe-
redt sig.

»Hvis jeg ikke havde regnet 

Farmaceuter fik foræret  
eksamenssvar
Studerende på Farma fik i sommer på forhånd serveret svarene til en af fagets vigtigste eksaminer. 
Det skyldes i bedste fald dovne undervisere, i værste fald er det et lusket forsøg på at hæve  
beståelsesprocenten, raser studerende, der frygter for fagets omdømme

EKSAMENSSNYD II

Af Sune En gel Rasmussen

Bjarne Fjalland, kan du som 
lektor og eksamensansvarlig i 
’Organrelateret farmakologi’ 
bekræfte påstande fra dine stu-
derende om, at de i sommer blev 
eksamineret i opgaver, som før 
eksamen lå komplet med løsnin-
ger på internettet?

»I år skete der en fejl, det 
kan jeg lige så godt være ærlig 
at sige. Vi plejer aldrig at gen-
bruge opgaver, men vi havde 
nogle gamle prøvesæt liggen-
de, og en af opgaverne derfra 
kom ind i eksamenssættet. Jeg 
troede, at jeg havde tjekket det 
hele, men det viste det sig, at 
jeg ikke havde. Og det er na-
turligvis en stor fejl, og vi har 

Det var en enkelt- 

stående smutter, at 

studerende på Farma 

i sommer blev eksa-

mineret i opgaver,  

de allerede havde løst 

tidligere på året, siger 

den eksamensan-

svarlige 

»Det var absolut en fejl«

DOKUMENTATION – Ved eksamen (tv.) i Organrelateret farma-

kologi i juni var to delopgaver kopier af en opgave (th.), der 

tidligere på året var blevet regnet i en klassetime.

FAKTA
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OPRÅB – »Sat på spidsen kan 

det være et spørgsmål om liv el-

ler død, hvis vi ikke er uddannet 

ordentligt,« raser den farma-

ceutstuderende Lasse Nørfeldt, 

efter at have fået serveret eksa-

menssvar i det fag, der skal lære 

ham om lægemidlers indvirk-

ning på menneskekroppens or-

ganer.

DOKUMENTATION – Ved reeksamen i august (tv.) var en 

hel opgave direkte kopieret fra et prøvesæt (th.), som lå frit til-

gængeligt med løsninger på kursushjemmesiden

prøveopgaverne igennem eller 
forberedt mig ordentligt, ville 
jeg ikke have lagt mærke til, at 
en af opgaverne var kopieret. 
Det kræver trods alt, at man 
kommer til timerne, regner 
opgaverne og er ordentligt for-
beredt for at kunne bestå eksa-
men,« siger hun. 

Farma tjener penge på 
Lasse
Farmaceutuddannelsen har et 
kæmpe læsepensum, og kræ-
ver ifølge Lasse Nørfeldt me-
get af de studerende. Men det 
er ingen undskyldning for at 
sænke uddannelsens niveau, 
mener han, og han frygter, at 
sådanne sager vil sætte hans 
uddannelse – som han i øvrigt 
er glad for – i dårligt lys.

I sine tre år på uddannelsen 
har han oplevet, at der bliver 
afsat stadig mindre tid til vej-
ledning, og han har sågar op-
levet at skrive en opgave over 
to hele semestre uden at få et 
ords evaluering af den.

»Uden evaluering kan vi ik-
ke se, om vi overhovedet har 
lært det, som var målet. Det 
skuffer mig meget, at visse ste-

der på universitetet fungerer 
på den måde. Det havde jeg ik-
ke regnet med, inden jeg star-
tede,« siger Lasse Nørfeldt 

Farmaceuter er i høj kurs i 
samfundet, påpeger han, men 
de er også dyre at uddanne. Et 
oplagt motiv for at servere sva-
rene for de studerende kunne 
derfor være at sikre, at så få 
som muligt dumper og på den 
måde indkassere flest mulige 
taxameterpenge. 

Penge, der som bekendt til-
falder en given uddannelse alt 
efter hvor mange studerende, 
der består eksamen. 

Lasse Nørfeldt vil ikke ude-
lukke, at det måske har været 
grunden til sommerens eksa-
menssnyd.

»Farmaceutuddannelsen ko-
ster samfundet en masse pen-
ge. Normalt siger man for ek-
sempel, at det er så dyrt at ha-
ve studerende på laboratorie-
øvelser, at det er for kostbart 
at dumpe dem, men det er 
selvfølgelig ikke et holdbart 
grundlag at lade studerende 
bestå på,« siger han.  

ser@adm.ku.dk

fra bunden – men altså ikke 
her i sommer.«

Det er også sket tidligere. I juni 
blev de studerende eksamineret 
i dele af en opgave, de tidligere 
på året havde løst i en klasseti-
me.

»Det kender jeg ikke noget 
til. Men altså, der er visse om-
råder i det her fag, hvor vi til 
eksamen genbruger de samme 
problemstillinger, de stude-
rende har været igennem. Men 
som regel griber vi problemet 
an fra en anden vinkel, eller 
vender det om.« 

Men opgaven var så ikke vendt 
mere om, end at en studerende 
kunne tjekke sine beregninger i 
den opgave, han havde regnet 
dagen før.

»Det må være sket tilfældigt. 
Som jeg siger, så er der nogle 
centrale problemstillinger, 
som vi med jævne mellemrum 
berører, men vi plejer at vende 
problemstillingen om. Det er 
ikke bevidst«

De senere år har Farma haft en 
ret høj dumpeprocent på nogle 
af de første semestre. Forsøger I 
at hjælpe de studerende igen-
nem eksamen for at få bevilget 
flere taxameterpenge?

»Nej, det er spekulationer. 
Vi forsøger faktisk at holde fa-
nen højt på det område. Der er 
forskellige fag, som har haft 
høje dumpeprocenter, det er 
rigtigt nok, men det har nu ik-
ke været det her fag. Og vi for-
søger absolut ikke at snyde 
folk igennem eksamen.«

Kan du forstå, hvis de studeren-
de er bange for, at deres uddan-
nelse bliver devalueret?

»Ja, med sådan en opgave, 
ja. Men det behøver de absolut 
ikke være bekymret for. Vi hol-
der det faglige niveau højt.«

Hvordan kan du garantere, at 
det ikke sker igen

»Vi har diskuteret det in-
ternt i lærergruppen, og også 
med de studerende ved et se-
mestermøde for et par uger si-
den. Og vi vil fremover være 
meget omhyggelige med at 
sørge for, at ingen tilgængeli-
ge data bliver anvendt.«

ser@adm.ku.dk
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skab er fuldstændig udsultede.
SF’s forskningsordfører, 

Hanne Agersnap, siger til dag-
bladet Information, at det er 
stærkt kritisabelt at gå ud med 
sådan en tendentiøs sammen-
ligning lige op til globalise-
ringsforhandlingerne. Social-
demokraternes Kirsten Bros-
bøl mener, at det er påfalden-
de, at ministeren føler sig kal-
det til at manipulere med tal-
lene forud for globaliserings-
forhandlingerne. 

Videnskabsminister Helge 
Sander fastholder overfor 
 Børsen, at Danmark ud fra 
OECD’s datamateriale har en 
skæv forskningsprofil, og at 
det bør både gøre indtryk i le-
delseskredse på universiteter-
ne og i den politiske forligs-
kreds, som skal forhandle om 
fordelingen af nye globalise-
ringsmidler. 

ser@adm.ku.dk

clba@adm.ku.dk

opgivet deres investeringer i 
humanistisk og samfundsvi-
denskabelig forskning til nul 
kroner, men de er alligevel in-
kluderet i sammenligningen. 

Hvis de to lande ikke regnes 
med, er humanioras andel af 
Danmarks totale forskningsin-
vesteringer kun ét procent-
point over OECD-gennemsnit-
tet.

»Danmark giver nogenlun-
de, hvad der svarer til gen-
nemsnittet i OECD, hvis mini-
steriet havde taget de lande 
med i opgørelsen, som vi nor-
malt sammenligner os med,« 
udtaler Stina Vrang Elias, der 
er administrerende direktør i 
Danmarks Erhvervsforsknings-
Akademi (DEA) til Informa-
tion. 

Sander fastholder påstand
Dansk Folkepartis forsknings-
ordfører Jesper Langballe kal-
der Videnskabsministeriets be-
regning helt ’tosset’. Han me-
ner, at det er slået fast, at hu-
maniora og samfundsviden-

NYHED

hvor studerende lever af deres 
forældres penge,« siger Nils 
Wiese.

Usikkert grundlag
En gennemgang af tallene 
foretaget af Altinget.dk viser 
også, at videnskabsministeren 
drager sine konklusioner på et 
noget tyndt grundlag.

Kun 19 lande indgår i sam-
menligningen, og store lande 
som England, Sverige, Hol-
land, Frankrig og USA er slet 
ikke medtaget, fordi der ikke 
findes OECD-tal.

Tallene viser også, at store 
EU-lande som Tyskland, 
Østrig, Italien, Spanien og Un-
garn faktisk bruger mere på 
humaniora, end vi gør i Dan-
mark. Norge og Portugal bru-
ger omtrent lige så meget som 
os.

Landene, der bruger min-
dre, er Australien, Belgien, 
Tjekkiet, Finland, Island, Ir-
land, Luxembourg, Mexico, 
Polen og Slovakiet. 

Japan og Korea har tilmed 

det viser regeringens McKin-
sey-rapport, og det er noget de 
fleste er enige om. Alligevel 
forsøger Sander med sin mys-
tiske talmagi at snakke uden-
om. Det er dybt uansvarligt, at 
en minister ikke tager proble-
merne under sit område alvor-
ligt,« siger han.

I en pressemeddelelse påpe-
ger videnskabsministeren des-
uden, at Danmark relativt set 
bruger flere penge på uddan-
nelse end gennemsnittet af 
OECD-lande. Men heller ikke 
det giver Nils Wiese fra DSF 
meget for.

»Sander læser OECD-rap-
porten, som Fanden læser bib-
len. Han har set på, hvor stor 
en procentdel af BNP, Dan-
mark bruger på uddannelse, 
men han har også inkluderet 
SU’en, som jo er en social ydel-
se, og ikke skal tælles med. 
SU’en bruges ikke på uddan-
nelse, men på mad, husleje og 
forsikring. Når man lægger 
SU’en til, så er det klart, at tal-
let bliver højere end i de lande, 

se med de efterårets forhand-
linger om fordelingen af pen-
gene.

Løber fra ansvaret
Forskningsbarometer-rappor-
ten kommer bemærkelsesvær-
dig kort tid efter, at regerin-
gens finanslovsudspil blev kri-
tiseret for ikke at kompensere 
for det efterslæb, som de hu-
manistiske og samfundsviden-
skabelige uddannelser ifølge 
regeringens egen McKinsey-
rapport lider under. 

Helge Sander erklærede 
oven på kritikken, at han ville 
arbejde for, at en del af globa-
liseringsmidlerne kunne finan-
siere et løft på 5.000 kroner på 
netop disse uddannelsers taxa-
metre. Altså et godt stykke un-
der den underfinansiering på 
12.000 kroner, som McKinsey-
rapporten dokumenterer. 

Nils Wiese mener, at viden-
skabsministeren nu forsøger at 
krybe udenom.

»Alle uddannelser i Dan-
mark er underfinansierede, 

Sander er en talfusker 

FORSKNINGSBAROMETER 
2009

Af Sune Engel Rasmussen og  

Claus Baggersgaard

»Det er dybt problematisk og 
groft fordrejende. Det nærmer 
sig manipulation.« 

Sådan siger Nils Wiese, ud-
dannelsespolitisk ordfører og 
næstformand i Danske Stude-
rendes Fællesråd (DSF), om 
videnskabsminister Helge San-
ders (V) udtalelser i forbindel-
se med offentliggørelsen af Vi-
denskabsministeriets såkaldte 
Forskningsbarometer 2009.

Helge Sander skriver i foror-
det til rapporten, at »interesse-
rede læsere kan blandt andet 
konstatere, at Danmark priori-
terer forskningsbevillinger til 
humaniora og samfundsviden-
skab langt højere, end de øvri-
ge OECD-lande.«

Videnskabsministeren op-
fordrer derfor partierne bag 
globaliseringsforliget til at ta-
ge tallene alvorligt i forbindel-
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Videnskabsministeren beskyldes for at manipulere med tallene, når han påstår, at Danmark prioriterer 

forskningsbevillinger til humaniora og samfundsvidenskab langt højere end de øvrige OECD-lande



STUDENTERAKTIVISME

Af Mathias Holm Pedersen

»Velkommen til vores orange revolution!« Råbet fra 
den lejede lastbil afbrydes af en skinger hylen fra mi-
krofonen, der får folk til at bide tænderne sammen 
og holde sig for ørene. 

Godt 200 universitetsstuderende har trodset den 
bidende efterårsvind, og er mødt op på Vor Frue 
Plads til for-demonstration imod nedskæringer på 
uddannelserne. 

Overalt er der orange flag og T-shirts, og bannere 
der kræver ”Mere undervisning, bedre faciliteter”. 

Fra Rådhuspladsen få hundrede meter herfra kan 
man så småt begynde at høre larmen fra demon-
stranter fra andre ungdoms- og videregående uddan-
nelser. De er ligesom de universitetsstuderende med 
i kampagnen ’Ud af krisen – ind i fremtiden’, der lan-
det over protesterer mod for små undervisningsloka-
ler og for lidt tid med lærerne.

Appelsiner og citroner
Før vi slutter os til horden af unge 3F’ere, gymnasie-
elever og håndværkerlærlinge på Rådhuspladsen, er 
det dog tid til lidt peptalk. Blandt andet fra KU’s egen 
Studenterrådsformand Mattias Jørgensen.

»Undervisningen er ikke fulgt med tiden. Og det 
skal vi ikke finde os i,« lyder hans opfordring til de 
fremmødte. 

Og efter et noget kompliceret regnestykke med ap-
pelsiner og citroner, der skal illustrere, hvorfor det 
godt kan betale sig at demonstrere for flere penge til 
universiteterne, er vi klar til at bevæge os mod Råd-
huspladsen.

Her er der endnu mere gang i den. Musikken bra-
ger ud af højtalerne fra scenen foran rådhuset, og fle-
re tusinde gymnasieelever med strømperne uden på 

bukserne og kopi-Ray Ban solbriller får gruppen af 
universitetsstuderende til at blegne en smule. 

»Man føler sig sgu lidt for gammel til det her,« 
mumler en universitetsfyr til sin veninde med henvis-
ning til de mange demonstrerende teenagere.

Til gengæld kommer der en ægte KU’er på scenen. 
»Den næste taler har kun seks undervisningstimer 

om ugen. Det er fordi, han er universitetsstuderen-
de,« lyder det pædagogisk i mikrofonen fra den kvin-
delige vært, da hun skal præsentere Niels Vig, der 
skal fortælle de fremmødte, hvordan det er at læse 
sociologi på KU. 

»What!« udbryder en ung handelsskoledreng, når 
han hører, at man kun har to undervisningsgange om 
ugen på universitetet: 

»Det er jo helt sindssygt!«

Bertel er en hustler
Efter flere taler rykker demonstrationen videre, og 
denne gang er målet Christiansborg. På vejen fanger 
Universitetsavisen førsteårsstuderende Ane Stær Nis-
sen, der har et klart budskab til de ansvarlige politi-
kere:

»Jeg håber da, at politikerne vil være med til at 
putte nogle penge i min uddannelse. Og at der over-
hovedet er plads til mig. Vi kan jo høre fra de ældre 
studerende, at de havde bedre forhold, så jeg håber, 
at udviklingen kan vendes.«

På Christiansborgs Slotsplads er der sms-konkur-
rence om det bedste kampråb. Forslaget »Vidensam-
fund koster – Bertel er en hustler« får publikum helt 
op i det røde felt, og da rapperen Niarn går på sce-
nen, er det lige før stemningen når Roskilde-højder.

Den populærere hip-hopper er dog ikke den ene-
ste, der kan få de demonstrerendes blod i kog. For 
pludselig dukker netop Bertel Haarder op nede ba-
gerst i demonstrationen. 

Universitetsavisens fotograf overværer episoden og 

fortæller, at der rundt om undervisningsministeren 
hurtigt stimler sig en gruppe på cirka 50 unge de-
monstranter sammen, der begynder at synge en min-
dre flatterende sang om ham. 

Ministeren tager sangen med et smil, men lidt ef-
ter kommer en ung mand hen og råber, at ministeren 
ikke må være her. 

Bertel Haarder svarer igen, at det er enhvers ret at 
færdes på et offentligt sted, og der opstår ifølge foto-
grafen en noget ophidset og ubehagelig stemning. 
Episoden udvikler sig dog ikke videre, og Bertel Ha-
arder forlader lidt senere pladsen.

Helle for Villy
Efterhånden som solen nærmer sig horisonten, siver 
flere og flere demonstranter ligeså stille væk fra plad-
sen. To prominente politikere får dog igen sat liv i 
demonstranterne. Først er det SF’s formand Villy 
Søvndal, der iført karakteristisk brun skindjakke og i 
vanlig humoristisk stil falder godt i hak med de stu-
derende.

»Nogle mennesker har behov for længere tid til at 
lære. Og mange af dem er ministrene bag de der tyk-
ke mure,« siger Villy Søvndal og peger mod Christi-
ansborg til stor morskab for de unge demonstranter.

Også Socialdemokraternes Helle Thorning-Sch-
midt høster bifald hos demonstranterne. Hun fortæl-
ler blandt andet, at hun selv havde et af de samme 
problemer, da hun studerede, nemlig at Bertel Haar-
der også dengang var undervisningsminister.

»Så derfor er det på tide, at Bertel ikke længere er 
minister,« lyder det fra den socialdemokratiske for-
mand. Og at dømme efter jubelen på pladsen, er de 
fleste helt enige i denne betragtning.

mahp@adm.ku.dk

REPORTAGE

Da de studerende gik i orange
Både Villy, helle og Bertel kom forbi, da flere tusinde studerende tirsdag den 6. oktober 
gik orange protestmarch mod Christiansborg og forringelserne på uddannelsesområdet. 
Også studerende fra Københavns Universitet var repræsenteret i demonstrationen, og 
Universitetsavisen fulgte med
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kræve flere penge under en 
økonomisk krise, hvor resten 
af samfundet skal stramme 
ballerne sammen, men de stu-
derende argumenterer for, at 
den næste generations uddan-
nelse netop skal være med til 
at sikre den danske økonomi i 
fremtiden. Uddannelse er der-
for en sikker investering, siger 
de.

I ugerne op til stordemon-
strationen gjorde studenter-
aktivister fælles front og ind-
ledte efterårets kampagne 
med events over hele landet, 
samtidig med, at de skærpede 
retorikken over for Viden-
skabsministeriet, hvis taltunge 
analyser, de har givet nogle 
drag over nakken og kaldt ma-
nipulerende. 

ser@adm.ku.dk

stilt af regeringen selv – er un-
derfinansieret med op mod 
12.000 kroner per studerende 
per år. 

Det hul udfylder finanslovs-
forslaget ikke, og selv om vi-
denskabsminister Helge San-
der ganske vist har erklæret 
sig villig til at forsøge at for-
handle et taxameterløft på 
5.000 kroner på disse uddan-
nelser på plads i løbet efter-
året, så skal disse penge tages 
fra globaliseringsmidlerne. 

Midler, som i forvejen skal 
være med til at finansiere mo-
derniserings- og byggeplaner, 
og som ellers var øremærket til 
aktiv forskning.

Uddannelse er vejen ud af 
krisen
Nogen vil kalde det forkælet at 

ligt på grund af nedskæringer 
siden 2001. Af samme grund 
havde elev- og studenterinitia-
tivet ’Ud af krisen – ind i frem-
tiden’ blæst til stordemonstra-
tion over hele landet tirsdag 
den 6. oktober. 

Besparelser på en milliard
Ifølge elev- og studenterbevæ-
gelsen indebærer regeringens 
finanslovsforslag for 2010 be-
sparelser for over en milliard 
kroner i uddannelsessektoren 
– heraf 470 millioner kroner 
på universitetsområdet. 

Taxameterne, der skal fi-
nansiere universitetsuddan-
nelserne, beskæres automatisk 
hvert år, og værst ser det ud på 
Humaniora og Samfundsvi-
denskab, som ifølge den så-
kaldte McKinsey-analyse – be-

STUDENTERAKTIVISME I

Af Sune Engel Rasmussen

Psykologistuderende med fire 
undervisningstimer om ugen 
og humanister, der får fem mi-
nutters forelæsning, før de må 
give pladsen videre til en an-
den. 

Eksamenslæsning i læsesale, 
hvor de ansatte ikke må kom-
me for Arbejdstilsynet, vin-
dues karme, der tages i brug 
som stolepladser, og patienter, 
der kollapser i et blodbad på 
fortovet, fejlbehandlet af en 
dårligt uddannet læge.

Eksempler skorter det ikke 
på, når studenterorganisatio-
ner skal illustrere forholdene 
på universiteterne, som de me-
ner er blevet forringet uophør-

Studerende vil uddanne 
sig ud af krisen

Et hold kvalitetsinspektører iført masker og sikkerhedsdragter uddelte 

tvære smileys til uddannelserne på Samfundsvidenskab fredag den  

28. september 2009. Forringelserne på uddannelserne er smittefar-

lige, lod til at være budskabet

STUDENTERAKTIVISME II

Af Sune Engel Rasmussen

Det er ikke behovet for at over-
raske, der tynger de fire stu-
denteraktivister på Center for 
Sundhed og Samfund (CSS) 
denne mandag formiddag. 

Iklædt hvide sikkerheds-
dragter og gulerodsfarvede 
armbind er ’Kvalitetspatruljen’ 
taget på kontrolvisit for at ud-
dele smileys til Det Samfunds-

videnskabelige Fakultet.
Der er dog på forhånd kun 

tegnet én slags smiley på pa-
truljens fluesmækkere – og 
den er skuffet. Eventens plot 
er således ikke et, der ligefrem 
giver sved på overlæben af 
spænding. 

’Kvalitetspatruljen’ er taget 
på besøg på fem universiteter 
landet over, og på Københavns 
Universitet (KU) udgøres pa-
truljen af aktivister fra Studen-
terrådet. Mens uddannelses-

forholdene kortlægges, note-
res de studerendes klager af 
inspektørerne. 

Ledende spørgsmål
Det er dog ikke alle, som deler 
smiley-patruljens forargelse på 
vegne af de samfundsfaglige 
studerende. 

»Det er nok ikke os, der 
mangler flest penge. Vi har det 
nu meget godt,« er den replik, 
en gruppe studerende møder 
patruljen med i Kommunen, 
samfundsfagenes fredagscafé. 

For andre falder femøren, 
når de hjælpes lidt på vej.

Har I en stolpe i lokalet, så I 
ikke kan se jeres underviser? 
spørger en inspektør to mode-
rat tilfredse studiner.

»Ha, ha, er det et ledende 
spørgsmål?  Ja, det er rigtigt 
nok, at vi har ikke så meget 
plads,« vedkender den ene sig.  

»Og internettet virker vildt 
dårligt,« istemmer veninden. 

Ved du hvem, din vejleder 
er? og Får du mere end to ti-
mers vejledning? er blandt pa-
truljens standardspørgsmål, 
som mange af de studerende 
må indrømme ikke at kunne 
svare på. Det tager patruljen 
som et dårligt tegn.

Svært at se forringelser i 
nuet
Det er dog ikke så mærkeligt, 
at flere studerende lader til at 
være ret tilfredse med deres 
forhold, mener Emil Bjørn 
Saggau, der er aktionens tals-
mand.

»Mange af de studerende, vi 
har mødt i dag, er nye stude-
rende, og det kan være svært 
at vurdere sine uddannelses-
forhold, hvis man ikke har set 
den forringelse, der er sket år 
efter år.« 

»Og hvis man spørger, om 
de synes, det er i orden med fi-
re timers undervisning om 
ugen, eller om der er for lidt 

plads i lokalerne, så kan de 
godt se, at der er problemer,« 
siger han.

Antallet af undervisningsti-
mer påpeges ofte som en kon-
sekvens af nedskæringerne på 
især de humanistiske og sam-
fundsvidenskabelige uddan-
nelser. Og stikprøverne be-
kræfter. 

En psykologistuderende på 
femte semester siger, at han 
kun modtager fire timers un-
dervisning om ugen, mens en 
anden studerende svarer tre ti-
mer på det samme spørgsmål. 

»Men det er nu også alt rige-
ligt,« tilføjer hun. 

Indignationen stiger internt 
mellem de delegerede kvali-
tetsinspektører, mens vi går 
langs de lilla, veloplyste gange 
og forbi læsesalene i kælderen, 
med det lidet overbærende 
navn Krematoriet. Men enkel-
te af fakultetets brugere er ik-
ke sådan at rokke i deres til-
fredshed.

Tilgodesete økonomer
Økonomerne er nytilflyttere 
på CSS, og fagets nye stude-
rende er svært fornøjede. 

»Det er megafedt. Vi har 17 

undervisningstimer om ugen,« 
siger en ung fyr, der straks får 
stukket en finger i siden af sin 
veninde.

»Det skal du jo ikke sige, vi 
skal brokke os,« siger hun, 
men virker alligevel oprigtig i 
sine beklagelser over mang-
lende stolepladser. Hun kan 
dog ikke ændre på indtrykket 
af, at økonomerne er blevet til-
godeset i forhold til deres fa-
kultetsfæller.

Tilbage i gråvejret voterer 
Studenterrådets patrulje og 
ender – ikke overraskende – 
med en sur smiley. Jeg spørger 
inspektørerne, hvad der har 
udløst dommen.

»For få timer til undervis-
ning og vejledning og for lidt 
plads i lokalerne. Her på CSS 
sætter de nogle gange 200 el-
ler 250 studerende i lokaler til 
150,« siger Emil Bjørn Saggau, 
som dog har beskedne succes-
kriterier for kampagnen. 

»Vi vil bare gerne have en 
generel forbedring, og lige nu 
befinder vi os langt under et 
acceptabelt minimum. Bare én 
times undervisning mere ville 
være en sejr.«

ser@adm.ku.dk

De studerende har igen mistet tålmodigheden med helge 
Sander, og blæste til demo mod nedskæringer på deres ud-
dannelser tirsdag den 6. oktober. I ugen op til demonstratio-
nen turnerede studenterbevægelsen rundt og piskede en 
stemning op. Universitetsavisen piskede med

Læs mere om studenterpolitik

1. SEKTION: Universitetsavisen var med, da kampagnen ’Ud 

af krisen – ind i fremtiden’ ramte Det Samfundsvidenskabeli-

ge og Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet 

for at mobilisere de studerende. Læs reportager her på sider-

ne.

2. SEKTION: »Murerlærlinge og etnologistuderende står sam-

men« – Synspunkt om studenterorganisationernes kampag-

ne, side 3

ONLINE: Ved redaktionens afslutning var Rådhuspladsen 

fyldt med elever og studerende og flagrende bannere. Se re-

portage og billedgalleri på www.uniavisen.dk. 

Se også kampagnens egen hjemmeside www.udafkrisen.dk
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TJEK – Kvalitetsinspektører 

fra Studenterrådet fandt CSS i 

skuffende forfatning. De havde 

vist ikke regnet med andet.

 

Sure smileys til Samfundsvidenskab

REPORTAGE

DEMO – Den 6. oktober gik studerende på gaden i protest mod 

regeringens nedskæringer på deres uddannelser. I ugen op til de-

monstrationen pirkede Studenterrådet til de studerendes galde. 

Læs om anstrengelserne her på siderne.
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res liv. Det handler ikke kun 
om, hvordan de studerende 
bliver gode læger eller jurister, 
men også om, hvordan de bli-
ver gode borgere.«

ser@adm.ku.dk

ordstyrer, rettede Johanne 
Schmidt-Nielsen (Enhedsli-
sten) ufravigeligt sine kom-
mentarer til salens studenter 
og studiner, som modtog hen-
de som en af deres egne. Hvil-
ket hun jo også næsten de fac-
to er.

Og mens debatmødets over-
ordnede problemstilling om, 
hvordan uddannelser skal få 
Danmark ud af krisen og ind i 
fremtiden, fortabte sig en 
smule, så var det op til Johan-
ne Schmidt-Nielsen at blafre 
med den liberale fane, og her – 
det sidste ord:

»Jeg har meget lidt lyst til at 
bo i et samfund, hvor selv de 
15-årige har planlagt hele de-

komme til orde en enkelt 
gang.

Renovation og taxametre 
Marianne Jelved (R): 

»Vi vil gerne løfte taxame-
trene med 500 millioner kro-
ner over en årrække. Det skal 
blandt andet gå til at ansætte 
flere lærere.«

Mette Frederiksen (S): 
»Kan grunden til at færre ta-

ger en ungdomsuddannelse 
være, at toiletterne er så klam-
me og bygningerne er ved at 
falde sammen? Der er brug for 
en vækstpakke, til at renovere 
ungdomsuddannelser og fol-
keskoler.«

Charlotte Dyremose (K): 
»Da jeg gik i skole, var der 

også mange engagerede unge, 
der gik på gaden og demon-
strerede mod politikerne. Men 
vi (regeringen, red.) har postet 
så mange penge i uddannel-
ser, og det bliver vi ved med.« 

Og krisen?
Mere interessant end politiker-
nes faktiske sætninger, var de-
res krops ordløse optræden fra 
scenen i Store Vega. 

Mens Dyremose konsekvent 
henvendte sig til debattens 

ment Kjersgaard i baggy pants 
og blazer, men spørgsmålene 
var så mange, at politikerne 
selv kunne sortere i dem. Og 
så er det svært at blive fanget 
på det forkerte ben eller falske 
løfte.

Villy redder kastanjerne
Dagens giftigste indspark var 
således utilsigtet og kom fra 
Mette Frederiksen (S), da en 
studerende fra salen spurgte, 
hvordan politikerne vil be-
kæmpe det frafald, som på 
hans studie var 65 procent. 

»Hvad læser du?« spurgte 
Frederiksen.

»Teologi,« svarede han, 
hvorefter den socialdemokra-
tiske ordfører udstødte en 
mellemting mellem et sprut og 
en rakt tunge. Salen grinede, 
den stakkels teolog grinede 
vist med, og det blev op til 
 Villy Søvndal (SF) at give svar 
på tiltale.

»Hvis man hetzer folk igen-
nem deres uddannelser, som 
man gør i dag, er der fare for 
at mange falder fra, og det er 
måske grunden til det høje fra-
fald,« sagde han. 

Og lad os for god ordens 
skyld resten af politikerne 

dig varm af retorisk flagren, 
som hverken den fade dunst  
af ølslatter fra gulvet, eller de 
pyntende friske appelsiner 
kunne camouflere. 

Ugiftigt
Konstellationen af politikere 
var ellers potentielt eksplosiv, 
med den eneste fremmødte re-
præsentant for regeringen, 
den konservative Charlotte 
Dyremose, utaknemmeligt 
placeret som lusen mellem fire 
oppositionspolitikere.

Og salen, ej at forglemme. 
Som studenterorganisationer-
nes foreløbige meldinger på 
regeringens finanslovsudspil 
indikerer, så var der heller ik-
ke meget støtte at hente her 
for Dyremose. 

Krydsilden blev dirigeret og 
fordelt af en veloplagt Cle-

STUDENTERAKTIVISME III

Af Sune Engel Rasmussen

Hvorfor gider tusind elever og 
studerende bruge en formid-
dag på at lægge ører til fem 
politikere, som de på forhånd 
ved, hvad vil sige?

Måske er det for selv at kun-
ne formulere indignationen 
ansigt til ansigt med landets 
folkevalgte, eller for selv at se 
de politiske stikpiller blive 
stukket. Måske er det for at 
heppe, eller muligvis er det 
blot for at brygge videre på 
den galde, der måtte skvulpe 
rundt i én.

For selv om Elev- og Studen-
terbevægelsens uddannelses-
topmøde i Vega den 29. sep-
tember var både velment og 
velplanlagt, så var luften sta-

Krydsild og varm luft  
på uddannelses-topmøde

humanister greb til selvtægt 
for mere undervisning
Om vi så skal sidde i græsset i stiv kuling, vil vi have mere under-

visning. Det var essensen af Studenterrådets event torsdag den  

1. oktober på gamle KUA, hvor 30 studerende og en filosofiprofessor 

demonstrerede for at få mere tid i de røde Amager-barakker

STUDENTERAKTIVISME IV

Af Sune Engel Rasmussen

Humaniora har efterhånden 
udviklet sig til et selvstudium. 
Det er ikke unormalt, at stude-
rende på KUA kun behøver at 
indfinde sig i undervisnings-
lokalerne fire timer om ugen, 
og som var det ikke galt nok, 
er der heller ikke nok stole-
pladser til dem, når de er der.

Torsdag den 1. oktober har 
en gruppe studerende fra Stu-
denterrådet taget konsekven-
sen og rykket undervisningen 
ud i græsset, hvor klimaet i 
forhold til de ellers benyttede 
vindueskarme i de røde barak-
ker i det mindste er mere – 
friskt. 

»Vi udøver selvtægt,« siger 
Bjarke Rubow, der læser etno-
logi på KUA. 

»Vi kræver at modtage mere 
undervisning, også selv om det 
skal foregå udenfor i bidende 

kulde, fordi lokalefaciliteterne 
er for dårlige.«

Kriser er kollektive
Cirka 30 masochistiske stude-
rende er mødt op til forelæs-
ningen, hvoraf en del står i kø 
ved siden af de borde, der ud-
gør friluftsklasseværelset. Fle-
re sidder i græsset, og en en-
kelt pige har taget plads på ka-
tederet ved siden af forelæse-
ren.

Den nyslåede filosofiprofes-
sor Vincent Hendricks står for 
dagens forelæsning om kriser 
og anerkendelse. Hendricks 
namedropper både Snedron-
ningen og Stein Bagger på vej 
til pointen: »Opgangstider er 
individuelle, kriser er kollekti-
ve.« 

Den med den kollektive kri-
seskuldring er vist ikke gået op 
for humanisterne, for det er 
næsten umuligt for de godvilli-
ge aktivister at trække forbi-
passerende studerende til. 

Selv om de lokker med både 
gratis kaffe og dystopiske be-
skrivelser af uddannelseskri-
sen på Københavns Universi-
tet. 

Ti timer i en multisal
Universitetsavisen stikker fin-
geren i jorden og spørger vil-
kårligt ind i mængden af for-

frosne humanister, hvor man-
ge timer de modtager om 
ugen. 

»Fire timer på tredje seme-
ster Etnologi.« 

»Historie, femte semester, 
tre timer, men så har jeg også 
ni timer på Italiensk på til-
valg.« 

Rasmus Riis fra Litteraturvi-
denskab har hele ti timer om 
ugen, men de bliver til gen-
gæld i øjeblikket afviklet i en 
multisal uden borde og tavle, 
fortæller han. 

Rigeligt med aktivister
Forelæsningen overdøves flere 
gange af lavtflyvende helikop-
tere, der sonderer Amager. By-
en ligger lammet af Obamara-
ma af den slags, man ser på tv. 
Måske derfor er der, i journali-
stens øjne, så få fremmødte 
aktivister. 

Men Bjarke Rubow ser an-
derledes positivt på antallet af 
studerende.

»Jeg er fint tilfreds med 
fremmødet. Mange af dem, 
der er til forelæsningen her, 
har slet ikke undervisning i 
dag, og er alligevel taget her-
ud.«

ser@adm.ku.dk 

gulvet stod for fadølsdunsten, politikerne 

for den varme luft, da Elev- og Studenter-

bevægelsen inviterede til kontraborgerlig 

krydsild ved et uddannelsestopmøde i nat-

klubben Vega tirsdag den 29. september
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AKTION – Fra stol til gulv til 

vindueskarm til græs. De stude-

rendes forhold til værre og vær-

re, men selv om de skal sidde 

under åben himmel, vil der ger-

ne have mere undervisning. Pro-

fessor Vincent Hendricks vil ger-

ne give den.

INTET SVAR – Spørgere, po-

litikere og ordstyrer var be-

mærkelsesværdigt velformule-

rede, men spørgsmålet om, 

hvordan investeringer i uddan-

nelse skal få Danmark ud af kri-

sen, fortabte sig under uddan-

nelsestopmødet i Vega. Fra 

venstre ses tre femtedele af pa-

nelet: Charlotte Dyremose (K), 

Mette Frederiksen (S) og Jo-

hanne Schmidt-Nielsen (Enh.)

REPORTAGE

REPORTAGE
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FEATURE

Journalisten ved siden af er begyndt at sukke 
højt, mens hendes fingre klikker over taster-
ne.

Ban Ki-moons oplevelser, hans forhåbninger, 
hans anvisninger, sågar hans trusler – det hele 
bliver serveret i samme stilfærdige tone, en 
venlig bedstefar, der læser godnathistorie.

Jep. Vi kom og så giraffen, og den var godt 
camoufleret; den gik i ét med panelerne.

Ban Ki-moon med mindre filter
Var det her så en forelæsning? Ikke rigtig. Det 
var en opremsning af klichéer og gode ønsker. 
Men spørgetiden er uden manuskript. Måske 
går det bedre.

»Du har for nylig selv set de smeltende glet-
sjere i Arktis,« siger Jørn Vestergaard, professor 
i jura. »Man kunne sige, du har gået på tynd is.« 

Det samme gælder for forhandlingspartnere i 
december. Der mangler fælles grundlag for for-
handlingerne. Hvilke gestus fra de rige indu-
strialiserede lande til de fattige ville Ban Ki-
moon personligt foreslå? spørger professoren.

»Jeg har forsøgt at besøge alle de steder på 
Jorden, hvor jeg med mine egne øjne kunne se, 
hvad der foregår. Antaktis, Amazonas, Tchad-
søen, Bangladesh, Mongoliet, mange andre ste-
der i Afrika.« Siger Ban Ki-moon. 

»Jeg taler ud fra mine personlige overbevis-
ninger. Ikke ud fra bøger, jeg har læst.« Man 
tror ham. Men Ban Ki-moon er ingen Gandalf, 
der hamrer sit budskab ned i jorden med en 
tung stav.

Hvorfor besøge et universitet?
Mads, studerer socialgeografi. »Det her er årets 
mest spændende forelæsning,« siger han. Han 
vil vide, hvad civilsamfundet kan gøre.
»Det er nationerne, der skal forhandle,« siger 
Ban Ki-moon. »FN tilbyder et forum. Jeg håber, 
jeg også har min egen autoritet. Men FN giver 
verdens regeringer værdier og principper at ar-
bejde efter. Derfor opfordrer jeg lederne til at 
udvise lederskab.«

»Hvorfor skule jeg komme til universitetet og 
mødes med studerende og professorer som ikke 
har magt til at forhandle?« spørger Ban, og sva-
rer selv.

I skal udfordre jeres statsminister, siger han. 
Jeres fremtid afhænger af det. »Som studerende 
har I legitim ret til at bringe temaet på dagsor-
denen og forlange af jeres ledere, at de skal gø-
re noget. Snart er I fuldgyldige medlemmer af 
dette samfund, det er jeres rolle, det er jeres 
fremtid.«

Vi kommer ikke peptalken nærmere end dette.
»Lad vores bedsteforældre tro, vi gjorde det 

Det glædelige triste budskab gentages
Alligevel er stemningen god. Folk sidder stadig 
fremme i stolene. Og hvad kan Ban Ki-moon 
egentlig ellers gøre? Er det ikke nødvendigt at 
prædike buskabet igen, og så bagefter en gang 
til?

For ganske vist er salen fuld, men i bund og 
grund er vi jo fuldkommen ligeglade med det, 
FN-lederen står og siger. Danmark har allerede 
brugt mere CO2 i år, end planeten kan håndtere 
fra vores 43.000 kvadratkilometer, hvis man 
spørger miljøbevægelserne. Og rundt om i lej-
ligheder og kontorer rumler radiatorerne mod 
oktoberkulden.

Mere Ban Ki-moon
De nationale ledere interesserer sig for deres 
egne landes udfordringer. Men det er ikke tiden 
til at se på lokale udfordringer.

Det her gælder hele verden. Det påvirker os 
alle. Det vil påvirke verden i tusindvis af år 
fremover. 

Vi har ingen undskyldning. Prisen for at gøre 
intet i dag vil langt overstige prisen for at skulle 
gøre noget i morgen.

»Jeg har tiltro til, at vi vil være succesfulde i 
december.«

Kloden er en blå prik. »Vi svømmer sammen, 
eller vi synker sammen.«
Seks blanke skud til fra den retoriske revolver. 

havn været i mine tanker hver eneste dag.« 
(Han udtaler byens navn perfekt). »Jeg har sagt 
’klimaforandringer’ tusindvis af gange. I dag vil 
jeg komme til at sige det et par hundrede gange 
til,« siger Ban Ki-moon.

Og derpå falder de klimatiske almindelighe-
der med lammende hast.

Talen, publikum kunne have skrevet selv
Pointe 1. Videnskaben har skabt menneskehe-
dens fremskridt, det er også videnskaben, der 
skal løse klimakrisen.

2. »Lad os ændre navnet på jeres by fra Co-
penhagen til Hopenhagen.« 

3. »Der er tøbrud i de frosne holdninger 
blandt statsledere. Topmødet har skruet op for 
temperaturen, men på en god måde.«

4. Uden penge og uden private investeringer 
i et CO2-marked er aftalen en ren fantasi. Og 
den tredje verden skal have en retfærdig ord-
ning.
 Nej, der er intet nyt for nogen miljøbevidst 
studerende at hente i Ban Ki-moons oprems-
ning af udfordringer, problemer, skovarealer 
der brænder, gletsjere der bliver til rislende 
bække og floder – og midt i smeltevandssøen, 
måske, en bøje af håb.

Det her er en shitliste fra 0 til minus 20, som 
vi har hørt en milliard gange. Enhver i salen 
kunne have skrevet denne tale i forvejen.

Ban Ki-moon og  
universitetet, der  ville 
ham det så godt
håbets giraf var camoufleret så godt, at den gik i ét med panelerne. 
Alligevel gjorde Ban Ki-moon det godt på Københavns Universitet.  
Det kunne næsten ikke være anderledes

POLITISK TEATER

Af Christoffer Zieler

Her er noget, to studerende ved Københavns 
Universitet sagde til hinanden lørdag eftermid-
dag:

Studerende 1: »Jeg skal ind og se Ban 
 Ki-moon.«

Studerende 2: »Okay! Hvad er det for et 
band?«

Folk er vist generelt ikke helt stive i, hvem 
Ban Ki-moon er. Og på en måde er det under-
ligt, for hans navn matcher jobbet perfekt. Jor-
dens topembedsmand skal hedde noget, der ly-
der som om det er plukket fra en hellig tekst af 
Scientology. U Thant, har haft tjansen, og Bou-
tros Boutros-Ghali, Kofi Annan. Selv Dag Ham-
marskjöld havde – teknisk set – et sært navn, og 
Trygve Lie. 

Superskalp
Men gøgl og ukendskab til side, så må prorektor 
og ordstyrer Lykke Friis’, hvis hånd formentlig 
er helt fladmast af at trykke celebre hænder i de 
seneste måneder, alligevel være ekstra stolt. For 
Bans hånd er næsten helt sikkert årets vigtigste. 
I dag er det The Big Cheese, der er kommet for-
bi den til formålet opulente Festsal: Generalse-
kretæren for FN. Selveste chefen for verden. 

Vitterlig tjener det Københavns Universitetet 
til ære, at arbejdet for at være en stemme i kli-
madebatten udmønter sig i sådan en skalp til 
gæstebæltet. Foruden en forelæsning umiddel-
bart før klimatopmødet til december for de 
hundreder, der nåede at melde sig på gæsteli-
sten.

Og dér kommer Ban Ki-moon trissende ind. 
Han vinker royalt til salen, og publikum kvitte-
rer med stående applaus. Det er også specielt 
på Københavns Universitet.

København i tankerne
»Nogle siger, det er svært at holde klimaflaget 
blafrende, når der er så usikre udsigter til en 
klimaaftale i København,« siger Lykke Friis. 

»Men jeg er sikker på, at De kan give os Deres 
syn på situationen. Jeg kan til gengæld forvisse 
Dem om, at det er første gang FN-flaget har va-
jet over Københavns Universitet. Og det er me-
get længe siden, så mange studerende er duk-
ket op i denne sal på en lørdag.«

Vær så artig: Undseelig, skikkeligt udseen-
de mand på talerstolen indrammet af et orgie 
af cigarfarvet Festsals-træ. Vi giver ham or-
det.

»Siden jeg blev generalsekretær har Køben-

CHOKERENDE UDSIGT? – Rektor og prorektor hobnobber med nationernes leder i Lindegården. 

Lykke Friis peger på noget, der får Ban Ki-moon til at måbe. Vi ved ikke, hvad det var.
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dragende personlighed ved podiet, så er der al-
ligevel to ting at gå hjem med. To ting, der kan 
opmuntre. 

Den ene er, at Ban Ki-moon er en milliard 
gange bedre end en generalsekretær, der ikke 
mener som han, at menneskeheden skal tage 
sig sammen og løse et kæmpe fælles problem. 

Og det andet opmuntrende denne grå lørdag 
er, at publikum helt enkelt vil Ban Ki-moon det 
så godt.

Klapsalverne følger ham på vejen. Held og 
lykke, Ban.

chz@adm.ku.dk

hundredvis. Det er respekten for FN, vi ser. De 
kedelige svar, de forudsigelige floskler, publi-
kum er ikke til at slå ud.

»Jeg er ikke forhandler, så derfor vil jeg ikke 
anbefale specifikke løsninger. Men jeg kan tale i 
brede termer,« siger Ban Ki-moon. Og det må 
man give ham, at han kan.

Ban Ki-moon får sig en trægardist, og trykker 
flere hænder, mens Tamra Rosanes crooner om 
The Road to Copenhagen. Han ser virkelig flink 
ud, Ban Ki-moon. Helt hjælpeløst flink. 

Ban Ki-moon er det øverste kransekagehjul i 
en mægtig politisk struktur. Verdens håb er, at 
dette hjul kan løsne sig fra toppen af kagen, rul-
le ned ad siden, og sætte verden i sving – bræn-
de noget gummi, kunne man sige.

Gode viljer hele vejen ud
Og hvem er han så, formanden for verden, hvis 
navn, man kunne forveksle med et band? Fra 
salen ligner han et menneske, som ikke kunne 
lægge sig ud med nogen, om han så parkerede 
sin bil på deres fod. 

Og måske er det urimeligt at anmelde denne 
skikkelige skikkelse som et andet rockorkester. 
For hvis håbet ikke denne eftermiddag får næ-
ring af en blændende tale eller en karismatisk, 

Og så er der den sundhedsfaglige professor, 
som takker Ban Ki-moon 'for doing this' – og 
spørger, om det hele ikke kunne handle om 
sundhed snarere end klima.

Den store forenende teori om klimaet
Det handler også om sundhed, siger generalse-
kretæren, og om vandforsyning, og om sikker-
hed. Klimaløsningen er den store, lysende poli-
tiske gral – hvis vi kan finde en løsning på op-
varmningen af kloden, har vi fundet en løsning 
på alle de andre problemer også.

Er det sandt? Måske. Politikere elsker at tale 
om de økonomiske, sociale og teknologiske per-
spektiver, som klimasagen tegner. Det deprime-
rende er, at man måske kan vende ligningen 
om – måske er verdens nationer faktisk nødt til 
at løse alle de andre problemer, før vi er klar til 
at løse klimakrisen?

Men nu er det Universitetsavisen, der mukker 
over Ban Ki-moon. I Festsalen er stemningen 
festlig.

Den brede pensel
Vi er vidner til det mindst hærdede og kyniske 
publikum i mands minde på Københavns Uni-
versitet. Underdanige, høflige danskere, i 

rette,« siger Ban Ki-moon afrundingsvis. Eller 
børnebørn. Er det ikke lige meget? Stoltheden 
bør vel flyde begge veje.

Spredt fægtning til  
1.000 milliarder dollars
Hjalte, som studerer statskundskab vil have Ban 
Ki-moon til at vride armen om på USA, men ge-
neralsekretæren nøjes med at glæde sig over, at 
Obama er på bolden. Til gengæld, tilføjer han, 
er det usandsynligt, at Senatet i USA kan diske 
op med noget, der ligner en plan i år. Så må vi 
tage den derfra.

Måske er dette – FN's vurdering af amerika-
nernes slendrian som definitiv – dagens store 
nyhed. Trist.

En indisk spørger vil vide, hvorfor Indien skal 
gøre noget. Ban Ki-moon svarer, at det ville 
hjælpe. Ritzau vil vide, om verdens ledere sta-
dig har tænkt sig at finde ud af, hvem der skal 
betale for hvad i november. Og Ban Ki-moon si-
ger, at det vil de måske. 

Regningen på en billion dollars skal deles, 
men regeringscheferne opfører sig fortsat som 
en nærig mødregruppe, der ikke kan dele reg-
ningen for en brunch, før alle har vedgået sig 
deres egne caffe latter.  

BAN KI-MOON – En hyggelig fyr forlader  København en trægardist rigere. Inden da fik han 

stående applaus. Og KU-folket fik lov at håbe.

ONLINENYT

uniavisen.dk

Ban Ki-moons besøg findes også som webcast fra 

Københavns Universitet. Se det selv og dan dit 

eget indtryk af Ban på: www.event.ku.dk/ban/

webcast 
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»Vi har alle et 
 medansvar for at 
redde verden«

KLIMAFORELÆSNING

Af Jonas Hedegaard Hansen

Ugentligt kommer der nye dystre meldinger om 
klimaets tilstand og om manglende fremgang i 
forhandlingerne om en klimaaftale. Spørgsmå-
let er, hvad man skal gøre ved det – og hvem 
det ubestemmelige subjekt ’man’ er?

Det bør Diana Liverman have et bud på. Hun 
er til daglig professor og leder af Institut for Kli-
maforandringer ved Oxford University. Derud-
over er hun formand for en række amerikanske 
og britiske råd, som deltager aktivt i den offent-
lige debat og nyder stor respekt fra politikere i 
de to lande. 

Det er derfor en indflydelsesrig kvinde, som 
vi har siddende foran os i Professorvillaen i 
Nørregade 10 torsdag formiddag den 1. okto-
ber inden hun om eftermiddagen bestiger taler-
stolen i Festsalen for at holde den 18. forelæs-
ning i rækken af Climate Lectures på Køben-
havns Universitet

Ikke kun regeringers ansvar
Hvem skal redde verden? 

»Det skal alle. Mit argument er, at vi ikke ba-
re kan forvente, at de nationale regeringer kla-
rer det. En række ikke-statslige aktører har en 
væsentlig rolle. I USA ser vi eksempelvis virk-
somheder, delstater og ngo’er tage et væsentligt 
ansvar på trods af, at den nationale regering ik-
ke gør noget. Men vi må samtidig være skepti-
ske over for eksempelvis virksomheder, da der 
er mange, som giver tilsagn om at gøre noget, 
men ikke fører det ud i livet.«

Ifølge Liverman lyder det simpelt, da der ikke 
er problemer med at udpege de relevante aktø-
rer. Dette fører på den anden side til komplekse 
handlingsproblemer: Hvordan får man alle 
med? Hvordan koordinerer man det? Vil det 
være nok? Disse spørgsmål er endnu ubesvare-
de, og det er noget af det, som den samfundsvi-
denskabelige forskning kan og skal bidrage 
med, mener Liverman.

Radikale livsstilsændringer?
Det står klart, at det er nødvendigt at nedbringe 
udslippet af CO2, og at dette kræver markante 
livsstilsændringer. Men er folk villige til at ændre 
deres livsstil radikalt? 

»Jeg tror, at flere og flere er begyndt at æn-
dre livsstil, men en stor del af problemet er, at 
folk ikke forstår, hvor deres største udledninger 

»Det afgørende for mig er, om vi reducerer 
CO2-udslippet. Hvis ikke der sker fald i den 
samlede globale udledning, så løser vi ikke pro-
blemet.«

Kan demokrati håndtere klimakrisen?
Er demokratiet effektivt nok til at håndtere kli-
makrisen, og kan man lære andre lande om de-
mokrati og samtidig fortælle dem, at de skal 
indrette deres samfund på en særlig måde? 
Nogle forskere argumenterer for, at et mere 
autoritært styre er at ønske, hvilket Liverman 
dog ikke er enig i. 

»Hvis Kina beslutter sig for at handle, så 
handler de straks, og det vil få betydelig indfly-
delse. Samtidig ser vi i demokratier, at der sker 
mindre, fordi folk ikke vil have eksempelvis 
vindmøller i baghaven. En løsning i England og 
USA har været, at der træffes flere administrati-
ve beslutninger, men dette er ikke særligt de-
mokratisk, selv om outputtet er godt. Obama-
administrationen har brugt det meget, og vi må 
sætte pris på det, men demokratisk set er det et 
interessant problem.« 

På trods af disse problemer betegner Liver-
man sig selv som begrænset optimist: 

»Jeg tror på demokratiet som samfundsform. 
Jeg tror, at vi kommer til at øve betydelig skade 
på verden, og meget af skaden er allerede sket. 
Vi bør derfor tænke meget mere på tilpasning: 
Hvad gør vi med vores byer, hvad gør vi med de 
befolkninger og lande, som vil forsvinde? Sam-
tidig tror jeg på, at vi redder noget af verden. 
Spørgsmålet for mig at se er så, hvor meget vi 
redder.« 

hedegaardhansen@gmail.com

INTERVIEW

»Men der er helt klart 
ting, som folk ikke  
er villige til at gøre – 
eksempelvis at spise 
mindre kød og flyve 
mindre.« 
Diana Livermann.

DIANA 
LIVERMAN 
– »Jeg tror, at 

flere og flere 

er begyndt at 

ændre livsstil, 

men en stor 

del af proble-

met er, at folk 

ikke forstår, 

hvor deres 

største udled-
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finder sted.
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Staterne er ikke ligegyldige
Fokusset på de ikke-statslige aktører som virk-
somheder, ngo’er og individer er ikke ensbety-
dende med, at staternes rolle er udspillet. Liver-
man understreger, at staterne ikke kan forven-
tes at løse problemet alene, men de har fortsat 
tre vigtige roller i forhold til klimaløsningen: 

»For det første skal staterne ikke komme i ve-
jen med besværlig lovgivning, når aktører har 
noget godt i gang. For det andet skal staterne 
legitimere tiltag ved at anerkende dem og gøre 
dem til god praksis. For det tredje skal staterne 
sætte en bundlinje, der får ’the bad guys’ frem i 
lyset og sikrer, at alle lever op til nogen mini-
mumskrav.«

Frustreret over Københavnerprocessen
Folk er især ved at være trætte af processen 
frem mod COP15-topmødet i København, me-
ner Liverman.

»Folk er frustrerede over at høre, at vi måske 
ikke får en ambitiøs aftale i København. Folk, 
herunder ngo’erne, er stadig håbefulde, men de 
er ved at miste troen på det.«
 Vil folk så engagere sig mere udover de formelle 
processer, når politikerne ikke handler nok? 

»Desværre ikke, tror jeg. I England viser me-
ningsmålinger, at folk er ved at blive mere kli-
maskeptiske, hvilket muligvis skyldes, at folk 
ikke opfatter det som en alvorlig trussel. Dette 
kan skyldes politikernes signaler og manglende 
handling, som får folk til at tænke, at det nok 
ikke er så vigtigt. Hvis politikerne tager det al-
vorligt, accepterer folk i højere grad systemets 
legitimitet.« 
 Et andet problem er den vestligt centrerede 
forskning, hvor man glemmer at se på det store 
billede. Det kan være interessant med casestudier 
af, hvor meget der er beskåret i eksempelvis Cali-
fornien, men hvad står der på bundlinjen, når alt 
kommer til alt? 

Vi kan ikke læne os tilbage og forvente, at  
staterne alene kan håndtere klimaforandringer-
ne. En række ikke-statslige aktører må bidrage, 
men der er fortsat en rolle at spille for staterne, 
lyder budskabet fra den fremtrædende Oxford-
professor Diana liverman 

af CO2 finder sted. Folk tror, at det er nok at 
slukke på kontakterne, men det drejer sig om 
mere. Den mad, folk spiser, og særligt de 
mange flyrejser giver et meget større udslip.« 

»Mange, inklusiv mig selv, er i en form for 
benægtelsestilstand omkring, hvor meget fly-
rejser betyder. En transatlantisk flyrejse udlig-
ner alt det andet, man gør. Vi har derfor brug 
for bedre oplysning af folk og bedre teknologi. 
Men der er helt klart ting, som folk ikke er vil-
lige til at gøre – eksempelvis at spise mindre 
kød og flyve mindre.«

Tendenserne til et skifte i adfærd ser Liver-
man særligt i Europa, og de er også begynden-
de i Nordamerika, men paradoksalt nok kom-
penseres adfærdsændringerne af øget for-
brug. På bundlinjen ser vi derfor ikke nogen 
stor effekt. Selv om vi har øget energieffekti-
viteten, så anvender vi fortsat samme mæng-
de energi, fordi vi får mere elektronik og rej-
ser mere. 

»Vi lavede en undersøgelse i England, som 
viste dette. Selv om man var mere energibe-
vidste, var der fortsat samme mænge udled-
ning fra husholdningerne. Dette skyldes, at 
folk lever længere, har større huse, og at flere 
bor alene, hvilket blandt andet skyldes flere 
skilsmisser.”



MENNESKER 
MED AMBITIONER

Læs meget mere om mennesker, ambitioner og jobmuligheder på dongenergy.com/job

Vi har en vision om at levere stabil energi uden 
CO2. Det er ambitiøst, og selvom det ligger 
årtier ude i fremtiden, har vi travlt. Derfor har 
vi brug for endnu � ere menne sker, der deler 
vores ambitioner og kan forvandle tanke kraft 
til handlekraft – deriblandt økonomer.

Som økonom i DONG Energy er du med til 
at skabe den vigtige sammenhæng mellem 
analyse og forretning, som bidrager til at 
realisere vores vision og tegne frem tiden. 
Det er nemlig vores arbejde med markedet 

og porteføljen, der danner grundlag for vores 
strategier og langsigtede investeringer.

Det kræver indsigt og stærke kompetencer 
fra din side – og spillerum fra vores. Derfor vil 
du hos os få både udfordringer, ind� ydelse og 
gensidig sparring fra stærke fagkolleger.

Klik ind på dongenergy.com og læs mere om 
en arbejdsplads, der hilser dine ambitioner 
velkommen.

Økonomer med mod og drivkraft
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re var forbeholdne over for at 
stille op til valget. 

»Vi har alle en travl hver-
dag, så man orker ikke at tage 
sager op. Vi har nu organiseret 
arbejdet bedre for at gøre det 
mere attraktivt. Det er dødfru-
strerende ikke at vide præcis, 
hvilke opgaver man skal tage 
sig af, men nu er der ingen 
tvivl om, hvad arbejdsmiljøar-
bejdet handler om,« siger 
Anette Tørning.

Hun understreger, at ledel-
sen er forpligtet til at sætte ar-
bejdstid af til opgaven, så 
medarbejderne ikke skal bruge 
deres fritid på at forbedre for-
holdene på deres arbejdsplads.  

clba@adm.ku.dk

gesager de kommende år, da 
KU kan se frem til at få cirka to 
milliarder kroner til renove-
ring og nybygning af laborato-
rier, hvis regeringens finans-
lovsforslag bliver vedtaget.

  
Stor indflydelse
Arbejdsmiljøudvalgene har i 
princippet kun en vejledende 
funktion over for ledelsen, 
men ifølge Anette Tørning for-
ventes det, at ledelsen hand-
ler, hvis udvalget rejser et pro-
blem.

Selv om der således er rig 
mulighed for at få indflydelse, 
forstår Anette Tørning godt, 
hvis der er ansatte, der tidlige-

BAGGRUND

ARBEJDSMILJØVALG

Af Claus Baggersgaard

Sidder du i træk eller i uudhol-
delig larm? Har din kontorstol 
set bedre dage, eller har du få-
et nok af at leve i en papkasse 
på grund af gentagne flytnin-
ger i forbindelse med Campus-
planen?

Så er det måske en idé at 
stille op til det kommende ar-
bejdsmiljøvalg. For første gang 
siden 2006 kan de ansatte på 
Københavns Universitet (KU) 
vælge deres egne arbejdsmiljø-
repræsentanter. Valget bliver 
skudt i gang den 19. oktober. 
En mulighed, arbejdsmiljøkon-
sulent Anette Tørning mener, 
medarbejderne ikke burde la-
de gå fra sig.

»Vi ønsker med valget at 
sætte fokus på, at det faktisk er 
muligt at flytte tingene. Du 
kan ved at engagere dig sætte 
fokus på et problem, handle og 
se resultatet et halvt år sene-
re,« siger Anette Tørning.

Vigtige opgaver
Hun peger på, at det er vigti-
gere end nogensinde før at en-
gagere sig. Der er nemlig kom-
met en række store nye opga-
ver til de sidste tre år.  

Det er blandt andet arbejds-
miljøorganisationen, der har 
ansvaret for, at der udarbejdes 
arbejdspladsvurderinger 
(APV). Alle fakulteter har gen-
nemført deres APV til nytår, 
men arbejdet slutter langtfra 
der. Der skal udarbejdes hand-
lingsplaner, de skal følges op, 
og der skal laves en ny vurde-
ring om tre år. 

Desuden skal de lokale ar-
bejdsmiljøgrupper og udvalg 
ifølge loven inddrages i alle 
byggesager, så det sikres, at 
arbejdsmiljøhensyn og mulige 
forbedringer bliver tænkt ind 
så tidligt i processen som mu-
ligt. Byggeriet er allerede i 
fuld gang flere steder som føl-
ge af Campusplanen. Blandt 
andet på Det Humanistiske Fa-
kultet på Amager med KUA2.

Og der er udsigt til, at der 
kommer rigtig mange nye byg-

Få indflydelse  
på dit arbejdsmiljø
Der er valg til de cirka 160 arbejdsmiljøgrupper på 
universitetet fra den 19. oktober. medlemmerne er 
med til at træffe beslutninger om alt lige fra indkøb 
af kontorstole til byggeprojekter til milliarder

Fakta om Arbejdsmiljøvalg 2009

Valget går i gang den 19. oktober.

Sidste valg blev gennemført i 2006.

Der skal vælges arbejdsmiljørepræsentanter til alle arbejds-

miljøgrupper på universitetet – for nuværende 161 grupper. 

 

Arbejdsmiljøorganisationen består af knap 400 medarbejde-

re og ledere fordelt på hele universitetet. 

Der er følgende frister:

•	 	Arbejdsmiljøgrupper	og	institutarbejdsmiljøudvalg	skal	

være etableret den 16. november 2009

•	 	Fakultetsarbejdsmiljøudvalg	skal	være	etableret	den	15.	

december 2009

•			Arbejdsmiljørådet	for	hele	KU	skal	være	etableret	inden	

1. februar 2010

Valgperioden er to år gældende fra den 1. januar 2010 til 

31. december 2011.

Life har gennemført deres valg i september i år, men følger 

i øvrigt valgperioden som de andre fakulteter.

På www.arbejdsmiljo.ku.dk kan man læse meget mere om 

arbejdsmiljøorganisationens opgaver og rolle 

Har man spørgsmål, er man velkommen til at skrive til  

arbejdsmiljo@adm.ku.dk

Ilisimatusarfik • Grønlands Universitet • Institut for Administration

Videnskabelig medarbejder (adjunkt)
til Institut for Administration ved Ilisimatusarfik  

Ved Institut for Administration på Ilisimatusarfik, Grønlands Univer-
sitet, opslås hermed en stilling som adjunkt (evt. lektor) inden for det 
samfundsfaglige område til besættelse snarest muligt. 

Grønland gennemgår for tiden en spændende udvikling hvor 
Selvstyret skal implementeres. Et af fokusområderne for universitetet 
fremover vil være at deltage i en tværfaglig forskningsindsats vedr. 
børn og unges sociale og sundhedsmæssige forhold. Derudover er 
Arktis og herunder Grønland et område med stor international og 
forskningsmæssig bevågenhed både i forhold til klimaforandringer, 
men også i forhold til det potentiale som mine- og olieindustrien 
åbner op for. 

Stillingen giver enestående muligheder for forskning evt. i et af disse 
områder og for at gennemføre et ph.d. forløb. 

Administrationsuddannelsen er en samfundsfagsuddannelse med 
politologi, økonomi, sociologi og jura som kernefagene.

Der vil ved bedømmelsen blive lagt vægt på ansøgernes videnska-
belige kvalifikationer. Ansøgere skal have en samfundsvidenskabelig 
kandidat uddannelse. Forskning som påtænkes gennemført skal have 
relevans for grønlandske forhold. 

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om ansøgerens kvalifika-
tioner herunder eventuelle hidtidige erfaringer inden for forskning 
og undervisning. De skriftlige arbejder, som ansøgeren ønsker lagt 
til grund for bedømmelsen af sine videnskabelige kvalifikationer, skal 
vedlægges ansøgningen i tre eksemplarer. 

Der nedsættes et bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ud-
valget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling 
til institutlederen. Udvalgets indstilling vil i sin helhed blive tilsendt 
samtlige ansøgere. Ansøgerne vil umiddelbart efter afsøgningsfristens 
udløb blive orienteret om andre ansøgere samt sammensætningen af 
bedømmelsesudvalget.

Løn- og ansættelsesvilkår
Herunder ret til tiltrædelsesrejse og bohaveflytning, reguleres i hen-
hold til gældende overenskomst/aftale mellem Grønlands Hjemme-
styre og ansøgerens forhandlingsberettigede organisation.

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler. 
På grund af boligsituationen i Nuuk må der påregnes ventetid på 
bolig. Der stilles i mellemtiden fri møbleret vakant-bolig til rådighed.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos institutleder 
Wolfgang Kahlig (woka@adm.uni.gl), tlf. +299 362392.

Ansøgningen skal være Ilisimatusarfik i hænde 
senest 1. november 2009.

Ansøgningen (inkl. bilag) mærket ”adjunkt/lektor” sendes til:

Ilisimatusarfik / Grønlands Universitet 
Postboks 1061
3900 Nuuk
Grønland

FAKTA
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men undervisningen foregår i 
arbejdstiden. Hun lærer blandt 
andet forhandlingsteknik om 
lovgivningen på området, og 
hvordan man afholder møder 
og taler i store forsamlinger.  

»Mine kolleger siger da indi-
mellem for sjov, at jeg aldrig 
er på kontoret, men jeg føler 
nu, at de har en forståelse for, 
at arbejdsmiljøarbejdet er vig-
tigt,« siger hun.

Institutleder Mette Madsen 
mener, at man skal give plads 
til medarbejdere, der ønsker at 
gøre en indsats. 

»Et godt arbejdsmiljø er af-
gørende, hvis vi skal tiltrække 
og fastholde de dygtige med-
arbejdere. Der skal selvfølgelig 
afsættes tid og en pose penge, 
men det er altså langt dyrere, 
hvis en medarbejder bliver 
langtidssygemeldt,« siger Met-
te Madsen.

Hun mærker også selv, når 
arbejdsmiljørepræsentanten er 
på kursus eller til møder. Irene 
Nielsen er nemlig hendes se-
kretær.

 »Jeg kan godt selv sætte en 
kop kaffe over og tage telefo-
nen, så det går nok,« siger in-
stitutlederen.

clba@adm.ku.dk

Universitet er også en udfor-
dring, når hun sammenligner 
med sin tidligere stilling i det 
private erhvervsliv.

»KU er en stor tung organi-
sation, og holdningen er man-
ge steder, at ’sådan har vi altid 
gjort, så hvorfor skal vi ændre 
på det’. Det er også lidt van-
skeligt at få de videnskabelige 
medarbejdere til at interessere 
sig for deres arbejdsmiljø. Det 
kan være et problem, at nogle 
forventer, at sekretæren også 
arbejder over, fordi professo-
ren bliver hængende, og det 
har nogle steder skabt en lidt 
farlig kultur,« siger hun.

   
Giv plads
Ifølge Irene Nielsen er det af-
gørende, at institutlederen, 
som i hendes eget tilfælde, 
bakker op om arbejdsmiljøar-
bejdet. Der skal nemlig sættes 
både arbejdstid og penge af, 
hvis det skal fungere. Ellers 
kan det i realiteten betyde, at 
kollegerne må løbe hurtigere, 
og at der dermed opstår en 
dårlig stemning på arbejds-
pladsen. Hun bruger en del tid 
på møder, og hun er også ved 
at tage en HK-uddannelse, der 
skal klæde hende bedre på til 
rollen som arbejdsmiljørepræ-
sentant. Fagforbundet betaler, 

Hun har arrangeret et ergo-
nomi-kursus med eksterne 
konsulenter, så de alle lærte at 
sidde rigtigt. Vinduerne på in-
stituttet er også blevet tætnet, 
da mange klagede over kulde 
og træk. Hun har lavet en kort-
lægning af, hvor mange der 
har en ulovlig kontorstol, og 
hvor mange der sidder ved 
skriveborde, som ikke kan hæ-
ves og sænkes. 

Hun har været med til at im-
plementere KU’s evakuerings-
plan og var flyttekoordinator, 
da instituttet skulle fortætte, 
altså rykke sammen på mindre 
plads, på Center for Sundhed 
og Samfund (CSS).

»Vi brugte meget tid og 
mange kræfter på det. Det er 
selvfølgelig frustrerende, men 
folk var nu positivt indstillet, 
så det gik forholdsvis smerte-
frit,« siger Irene Nielsen.

  
Farlig kultur
Irene Nielsen vil rigtig gerne 
tage en tørn til som arbejds-
miljørepræsentant, da der 
fortsat er masser af ting at tage 
fat på.

Hun mener, at det største 
problem er de gamle bygnin-
ger og manglen på penge til de 
nødvendige moderniseringer.

Kulturen på Københavns 

CASE

ARBEJDSMILJØVALG 2

Af Claus Baggersgaard

Irene Nielsen blev ’prikket’. 
De ansatte på Københavns 

Universitet (KU) står nemlig 
ikke ligefrem i kø for at få tjan-
sen som arbejdsmiljørepræ-
sentant. En masse ekstra ar-
bejde og uendelige møder 
oven i en i forvejen travl hver-
dag, lyder fordommene hos 
mange. 

Institutlederen spurgte hen-
de derfor høfligt, om hun ikke 
var interesseret i opgaven, og 
eftersom hun var forholdsvis 
nyansat institutsekretær på 
Folkesundhedsvidenskab, ville 
hun ikke sige nej.

Hun forstår ikke, at der ikke 
er kamp om at få posten, efter 
hun har bestridt hvervet i to 
år. Det giver afveksling i hver-
dagen, byder på masser af ud-
fordringer, giver mulighed for 
faglig udvikling, kontakt til 
kolleger i andre afdelinger og 
ikke mindst indflydelse på 
eget og kollegernes arbejds-
miljø. 

Nået langt
Irene Nielsen er lidt stolt over, 
hvad hun har været med til at 
få gennemført. 

Det nytter at blande sig 
Irene Nielsen føler, at hun har gjort en forskel som arbejdsmiljøre- 
præsentant, selv om Københavns Universitet kan være en tung  
maskine at håndtere og der mangler ressourcer

INDSATS − Irene Nielsen 

føler, at hun som arbejds-

miljørepræsentant har væ-

ret med til at skabe bedre 

forhold for de ansatte på 

Institut for Folkesundheds-

videnskab. 
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Af Morten Emmerik Wøldike

Du er med i et forskningspro-
jekt, hvor I har fået adgang til 
et gammelt arkiv, der afslører, 
at Zoologisk Have og Tivoli ud-
stillede kinesere, japanere, kir-
gisere og samer i årtierne om-
kring 1900. Hvad har I fundet 
frem til?

»Vi har i det foreløbige ar-
bejde med kilderne fundet fire 
kerneområder, som vi under-
søger nærmere. Det er dels 

Frække damer og vilde mænd i zoo

spørgsmålet om køn og seksu-
alitet/seksualisering i udstil-
lingerne eller folkekaravaner-
ne, som de også kaldtes, dels 
forestillinger og repræsentati-
oner af racer og primitivitet, 
herunder også videnskabernes 
interesse for udstillingerne, 
samt deres karakter af tidlig 
edutainment. Derudover 
handler det om den betyd-
ning, udstillingerne havde for 
skabelsen af danskernes for-
ståelse af ’dem’ og ’os’. Det 
sidste, men ikke desto mindre 
meget vigtige aspekt, vi kigger 

på, er de udstillede menne-
skers agency – deres aspiratio-
ner og handlinger før, under 
og efter udstillingerne, som ik-
ke altid var i overensstemmel-
se med udstillernes ønsker.«

»Arkivet er værdifuldt, fordi 
det giver mulighed for at kom-
me tættere på ambitionerne 
med udstillingerne i Zoologisk 
Have. Folkene i karavanerne 
kom fra andre europæiske zo-
ologiske haver eller blev re-
krutteret af agenter, der tog 
ud for at finde folk til udstillin-
gerne, og der findes en del 
korrespondance om dette i ar-
kivet. Men meget af vores ma-
teriale har vi tillige fra pres-
sen, både hverdagspressen 
som for eksempel Politiken, 
der skrev en masse om udstil-
lingerne, men også fra magasi-

ner og satiriske tidsskrifter 
som Klods Hans, der skrev om 
udstillingerne, digtede sange 
og bragte tegninger og vittig-
hedsreportager.« 

Hvordan så samtiden på disse 
folkekaravaner? 

»Karavanerne nød stor fol-
kelig og videnskabelig interes-
se, og der var praktisk talt in-
gen kritiske røster. Fra viden-
skabernes synspunkt kunne de 
udstillede mennesker bruges 
af den spirende antropologi-
ske og etnografiske forskning, 
der fokuserede på raciale for-
skelle og rangordninger. Sam-
tidig fungerede udstillingerne 
også som underholdning og 
folkeoplysning om fremmede 
folkeslag for masserne. Det 
sidste var et aspekt, som Zoo-

logisk Haves direktør Julius 
Schiøtt understregede i sin ud-
stillingspraksis.« 

Var der slet ikke nogen viden-
skabelig kritik af udstillinger-
ne?

»Videnskaberne virkede me-
get interesseret i udstillinger-
ne, men vi har ikke fundet no-
gen kritik fra videnskabelig si-
de i det materiale, vi har gen-
nemgået indtil videre. Udstil-
lingerne rundt omkring i Euro-
pa gav dog nogle indvendinger 
fra kristne grupper mod at ud-
stille for eksempel kristne inu-
itter som dyr i zoologiske ha-
ver.« 

»I Europa var der store for-
bindelser mellem udstillinger-
ne i zoologiske haver og viden-
skabsfolk, der kom på besøg 
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Styr på de fem smage
Den, der mestrer de fem grundsmage, har fået nøglen 

til hele… ja, køleskabet. Læs reportage fra Alumne-

foreningen Kubulus’ aften om madkultur

Reklame dumper i retorik
VisitDenmarks reklamestunt med YouTube-videoen  

om Karen var en kommunikativ brøler. Læs hvorfor i 

kronikken

Naturmedicin på museum
Et splinternyt museum, der viser naturmedicinens histo-

rier, har slået dørene op på Det Farmaceutiske Fakultet. 

Universitetsavisen har besøgt det nye museum

KULTUR, DEBAT OG MEDDELELSER2. SEKTION

og fik lov til at undersøge de 
udstillede mennesker, fotogra-
fere dem, måle dem og veje 
dem. Formålet var at racebe-
stemme dem og få dem indpla-
ceret i en racial rangordning.«

»I dansk sammenhæng kan 
man også se, hvordan de vi-
denskabelige diskurser om ra-
cialt betinget evolutionær ana-
tomi slår igennem i pressens 
fremstilling af folkekaravaner. 
Eksempelvis forklarede man 
kirgisernes farvestrålende tel-
te og spraglede beklædning 
med, at deres øjne ikke var li-
ge så udviklede som vester-
lændinges, hvorfor de havde 
brug for skarpe, klare farver 
for at kunne se dem. Om deres 
musik hed det sig, at det mest 
af alt lød som afsindig 
larm med brølende trom-

4 7 8

TIL HEST – De kirgisiske 

mænd fik de danske kvinder til 

at dåne, når de opførte deres 

aggressive hesteshows. 

FoTo: zooLoGISK HAVES ARKIV

Et gammelt arkiv under Zoologisk Have i København er 
blevet åbnet og bidrager med ny viden om race, køn og 
seksualitet i Danmark. Historikeren Anne Folke Hen-
ningsen er i gang med at læse alle kilderne igennem

>
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”Visionær finanslov” 

KUMMENTAR

DEN LEGENDARISKE BERKELEY-
REKTOR Clark Kerr er en god kilde til 
tankevækkende iagttagelser af univer-
sitetets væsen. En vandrehistorie om 
Kerr lyder nogenlunde som følger. En 
gruppe forskere mener, at universitetet 
er blevet for teknokratisk og institutio-
nelt under Kerrs ledelse. ”Vi er jo uni-
versitetet”, er de kritiske forskeres ind-
vending. ”Vi”, underforstået forskere, 
ansatte og studerende, mennesker af 
kød og blod. 

Pointen er interessant. Ikke mindst i 
dette efterår, hvor regeringens finans-
lovsforslag blandt andet indeholder et 
milliardbeløb til universiteternes infra-
struktur. Grundlæggende er regerin-
gens forslag en del af en helt nødven-
dig opgradering af bygningsmassen på 
hele KU. 

Gode fysiske arbejdsforhold er i sig 
selv værdifulde for ansatte og stude-
rende. Fra det helt basale: ordentlig 
udluftning og inspirerende læringsmil-
jøer, som skaber et godt socialt indekli-
ma. Til det sublime: tiltrækning af 
stjerneforskere, som er vant til en an-
den standard i førende laboratoriemil-
jøer. 

MEN RUMMER FINANSLOVSFOR-
SLAGET også på sigt nok midler til 
KU, således at der kan undervises og 
forskes på frontniveau i de nye ram-
mer?

Vores svar befinder sig her i et noget 
mere bekymret toneleje. KU står p.t. til 
at miste 150 millioner kroner i indtæg-
ter som følge af finanslovsforslaget. 
Det bidrager også til usikkerheden, at 
hver tredje af KU’s forskningskroner er 
vundet i konkurrence, hvilket selvføl-
gelig er flot og beror på vore forskeres 
dygtighed og ihærdighed. Men dybest 
set kan vi ikke ”regne med”, at vi også 
på sigt vinder disse konkurrenceudsat-
te midler. 

I de forløbne år har KU klaret nogen-
lunde frisag, fordi hullet fra regerin-
gens faste, årlige udhuling af basismid-
lerne er blevet fyldt op med de såkald-
te globaliseringsmidler og en pæn stig-
ning i projektomsætningen. Og det er 
vores håb, at forligspartierne (regerin-
gen, DF og S) også ved dette efterårs 
forhandlinger vil udvise behørig an-
svarlighed. Alternativet på KU er ned-
skæringer og deres indbyggede logik, 
som alt andet lige vil ramme universi-
tetets førnævnte menneskelige dimen-
sion. 

Regeringen har dog tilkendegivet, at 
den agter at forhøje taxameteret til de 
samfundsvidenskabelige og humanisti-
ske uddannelser. Det virker fornuftigt 
og pengene falder da også på et tørt 
sted. 

NÅR VISIONÆRE POLITIKERE for-
håbentlig tildeler universitetssektoren 
globaliseringsmidler, skal de huske, at 
grundforskning og erkendelse er lang-
sigtede processer, hvis anvendelse ikke 
lader sig forprogrammere. Og at uni-
versitetet af samme årsag trives bedst i 
frihed og under stabile økonomiske 
rammer. 

Det betyder for det første, at de til-
delte globaliseringsmidler bør være 
frie. Forskerne bruger i forvejen rige-
ligt tid på ansøgninger og dokumenta-
tion. For det andet skal politikerne re-
spektere erkendelsens langsigtede per-
spektiv. 

Det ville således være formålstjen-
ligt, hvis finanslovsaftalen ikke blot 
dækkede 2010, men også 2011 og 
2012. Det ville være endnu bedre, hvis 
Folketinget også overvejede, hvad man 
vil gøre, når pengekassen med globali-
seringsmidlerne snart er tømt. 
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mer og klirrende tamburi-
ner, og at det skyldtes, at de-
res ører ikke var så fintmær-
kende som vores.« 

Hvad har overrasket dig i arbej-
det med kilderne?

»Det har den store seksuali-
sering af de udstillede menne-
sker, særligt kvinderne, og de 
romantiske og seksuelle rela-
tioner, som faktisk fandt sted 
mellem de udstillede mænd og 
danske kvinder.«

»En anden ting, som har 
overrasket mig, er den desta-
biliserende praksis og mod-
stand, som flere af de udstille-
de udviste, når de for eksem-
pel strejkede, stak af, berusede 
sig, stillede krav til kontrakter 
og holdt fast i de krav, de hav-
de fået indført i kontrakterne, 
når de var her. «

»Kineserne fik blandt andet 
en klausul i deres kontrakter 
om, at kinesiske kvinder med 
indbundne fødder havde ret til 
at nægte at vise dem frem på 
udstillingerne. Det blev et 
stort tema, fordi der var man-
ge læger, der var interesserede 
i at se dem, men kineserne 
stod stejlt på deres kontrakt. 
Der var også eksempler på, at 
kirgiserne stak af om natten og 
gik på Alléenberg på Frederiks-
berg for at spille ringspil og 
more sig. Det skabte usikker-
hed og problemer for arrangø-
rerne, og viser, at selv i en si-
tuation af ekstrem magtmulig-
hed fandtes små sprækker at 
agere i for de udstillede men-
nesker.«

Hvordan viste seksualiseringen 
af kvinder og mænd sig?  

»Arrangørerne lavede fak-
tisk præcise beskrivelser af, 
hvad de gerne ville have, når 
agenterne rejste ud for at fin-
de folk. For kvindernes ved-
kommende var det især san-

»Når visionære  
politikere forhåbentlig 
tildeler universitets-
sektoren globaliserings-
midler, skal de huske, 
at grundforskning og 
erkendelse er lang- 
sigtede processer, hvis 
anvendelse ikke lader 
sig forprogrammere.«

gerinder, musikanter og 
 danserinder, som var efter-
spurgte.« 

»Mænd var også genstand 
for seksualisering. Eksempel-
vis var de kirgisiske mænd  
populære på grund af deres 
masku line og aggressive heste-
performances. En bemærkel-
sesværdig ting var også de 
danske kvinders interesse for 
de kinesiske mænd i Tivoli, 
som førte til en del forlovelser 
og i nogle tilfælde ægteskaber. 
Her er faktisk tale om en ny 
indsigt i raceforskningen, fordi 
man tit har set, at asiatiske 
mænd blev feminiseret eller 
set som aseksuelle. Men her 
optræder de faktisk som sek-
suelt attraktive for danske 
kvinder.«

Hvad mener du, at vi kan lære 
af den historie, som I er ved at 
udfolde? 

»Den relation, man fik skabt 
mellem danske, hvide beskue-
re og de udstillede ’vilde’, har 
bidraget til udbredelsen af en 
forståelse i Danmark om, at 
danskere er kulturelt og racialt 
overlegne andre ikke-europæi-
ske befolkningsgrupper. Den-
ne forståelse blev måske ikke 
grundlagt med udstillingerne, 
men den blev i hvert fald for-
stærket og anskueliggjort for 
en meget stor gruppe menne-
sker, som ikke selv havde mu-
lighed for at have direkte kon-
takt med verden udenfor.«

»Effekten af denne organise-
rede beskuen af ’de vilde’ har 
efter min opfattelse været til 
skade for den danske offentlig-
hed, og trækker man en linje 
frem til i dag, kan man jo sige, 
at megen debat i samtiden 
netop handler om, at Danmark 
skal lukke sig om sig selv og 
finde sine rødder, fordi dansk-
heden er det bedste.«

mwo@adm.ku.dk

Anne Folke Henningsen er 

cand.mag. i historie og filosofi, 

ph.d. i historie og nu post.doc. 

på Saxo-Instituttet, Københavns 

Universitet i 2009-2010.
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STUDENTER- 
DEMONSTRATION

Jan Nejdl Rasmussen, Student-

er rådet ved Københavns  

Universitet

I TIRSDAGS SAMLEDES de studerende i Kø-
benhavns gader. Folketinget åbnede, og vi var 
der for at gøre politikerne opmærksomme på 
konsekvenserne af den nedskæringspolitik, de 
har ført de sidste mange år. 

Vi var der sammen med en masse andre. 
Gymnasieelever, lærerstuderende og unge fra 
erhvervsuddannelserne. Op til den 6. oktober 
har alle uddannelsessøgende ført en massiv 
kampagne for at få politikerne i tale og for at få 
hele Danmarks opmærksomhed rettet mod de 
forringelser, der opleves fra folkeskole til uni-
versitet.

Vi er nødt til som elever og studerende at stå 
sammen på tværs af uddannelsesgrænser. For 
det er de samme problemer, vi tumler med. He-
le uddannelsessektoren er under det samme 
pres. I regeringens finanslovsforslag er der lagt 
op til massive besparelser, ikke bare på univer-
siteterne, men over hele uddannelseslinjen. 

PÅ UNIVERSITETERNE bliver der, på dette 
års finanslov, fjernet 469 millioner kroner – 
samlet set skal uddannelsessektoren spare over 
en milliard kroner. Det er ikke penge, der bliver 

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 side 2 i sektion 2.

EvALUERINg

Af Sebastian Horst, konsulent,  

Institut for Naturfagenes 

 Didaktik, KU

IFØLGE DEN FÆLLES procedure skal alle 
evalueringer af fagelementer (herefter kaldet 
kurser) placeres i tre kategorier: A (fungerer 
særlig godt), B (fungerer tilfredsstillende) eller 
C (har behov for justeringer). Fakulteterne skal 
selv nærmere definere A, B og C.

Det kan opleves nærliggende at vælge abso-
lutte kriterier, der nemt afgør om et kursus fal-
der i B- eller C-kategorien, for eksempel bestå-
elsesprocenten, karaktergennemsnittet eller 
studerendes tilfredshed.

Der er flere problemer ved dette. 
For det første er det svært at fastsatte græn-

seniveauer, fordi der er stor variation på tværs 
af studier og fag og store kulturforskelle i, hvad 
der opfattes som godt nok. Så hvem skal fast-
sætte hvad der er godt nok? Er det en demokra-

tisk beslutning eller en ledelsesbeslutning? Er 
det laveste fællesnævner?

For det andet bliver brugen af kriterierne alli-
gevel relativ, fordi det er uholdbart hvis en stor 
del af kurserne ender med en C-placering – el-
ler omvendt, hvis ingen får en C-placering, for 
det associerer jo til, at vi ingen udvikling foreta-
ger! Man vil vælge kriterierne så de medfører et 
’passende’ antal C-kurser. 

For det tredje – og vigtigst – giver absolutte 
kriterier et helt forkert billede af, hvad for- 
målet med kvalitetsudvikling og evaluering er. 
Absolutte kriterier signalerer, at der findes en 
veldefineret minimumsstandard. Og når den  
er opfyldt, er der ikke noget at komme efter. 
Det er muligvis rimeligt for en traditionel pro-
duktionsvirksomhed, der laver masseproduk- 
tion af ens produkter, men et meget dårligt  
billede af formålet med universitetsundervis-
ning. 

Universitetet skal ifølge loven altid stræbe ef-
ter højeste niveau. Vi bliver aldrig færdige med 
kvalitetsudvikling. For vi er dem, der hele tiden 
flytter grænsen for, hvor høj kvalitet man kan 

Problemer med ABC-kategorisering i evaluering
Flere fakulteter på KU har besluttet at bruge en ABC-kategorisering i deres undervisningsevalueringer.  

Det vil forringe udviklingen af undervisningen hvis man bruger absolutte kvantitative kriterier

opnå. Lige som vi i forskningen hele tiden flyt-
ter grænsen for, hvad vi ved. 

Evalueringer er til for at hjælpe undervisere 
og studerende med at finde frem til, hvad der er 
kvalitet for dem i den pågældende undervisning. 

SAT PÅ SPIDSEN: Hvis vi ingen kurser har i 
C-kategorien, er vi holdt op med at være et uni-
versitet.

C-kategorien må være de kurser vi prioriterer 
at udvikle netop nu, fordi det er her, vi vurderer 
at få mest udvikling for pengene. Den vurdering 
bør foretages lokalt og skal ske på baggrund af 
forskellige informationer, herunder kursuseva-
lueringsdata, men også viden om for eksempel 
nye behov fra aftagere, ny udvikling inden for 
forskningen, ændrede forudsætninger hos nye 
studerende og så videre. 

Det kan selvfølgelig variere, hvor mange res-
sourcer man har til dette, men det ville være ri-
meligt at forestille sig, at der altid placeres fem-
ti procent af undervisningen i C-kategorien. 

A-kategorien må være de kurser, hvor der er 
gode og væsentlige erfaringer, som bør formid-

les til andre. At blive placeret i A-kategorien 
kan for eksempel medføre, at (elementer af) 
kurset indgår i en ’God praksis’-database, eller 
at det bruges til fælles udviklingsaktiviteter på 
fakultetet. 

Det er oplagt, at en C-placering året efter bli-
ver en A-placering, fordi resultaterne af indsat-
sen bør formidles bredt. B-kategorien er der-
med de kurser, der netop nu ikke bruges ekstra 
ressourcer på at udvikle.

FORDELENE VED RELATIVE kriterier for A-, 
B- og C-kategorierne er således: Det signalerer 
klart, både internt og eksternt, at formålet ikke 
er minimumsstandarder, men at stræbe efter 
højeste niveau. Det medfører en positiv tilgang, 
hvor udviklingsarbejdet ses som en gevinst, i 
stedet for en negativ kontrolsituation, hvor ud-
vikling sættes lig med stemplet ’ikke godt nok’.

Det giver et godt styringsinstrument til at for-
dele de knappe ressourcer. Det fastholder, at 
kvalitet er noget, der findes mellem underviser-
ne og de studerende – og ikke i formelt vedtag-
ne tekster.

SYNSPUNKT

SYNSPUNKT

Murerlærlinge og etnologistuderende står sammen
Studerende fra forskellige uddannelsesinstitutioner danner fælles front mod politikernes nedskæringer på uddannelsesområdet.  

Hvis du skærer penge fra gymnasierne, går det også ud over universiteterne, advarer Studenterrådet ved Københavns Universitet

»De foreslåede be-
sparelser er helt uan-
svarlige og massive, 
og de rammer mær-
keligt nok samtidig 
med, at politikere ta-
ler om, at det er ud-
dannelse, der skal 
redde os ud af både 
arbejdsløshed, krise 
og klimaproblemer.«
Jan Nejdl Rasmussen, Studenterrådet ved 

Københavns Universitet.

taget fra en rig og velfungerende sektor, som 
sagtens kan tåle at blive slanket lidt. 

Uddannelsesområdet har været offer for en 
omfattende nedskæringspolitik siden midt i 
halvfemserne, som på universitetsområdet for 
eksempel har barberet mere end 5.000 kroner 
af de taxametertilskud, universitetet får årligt 
per studerende.

De foreslåede besparelser er helt uansvarlige 
og massive, og de rammer mærkeligt nok sam-
tidig med, at politikere taler om, at det er ud-
dannelse, der skal redde os ud af både arbejds-
løshed, krise og klimaproblemer. 

Det sidste er vi enige med dem i. Mere og 
bedre uddannelse er den rigtige vej at gå. Men 
det hænger ganske enkelt ikke sammen, når 
man ser på økonomien: Man kan ikke spare på 
forskning og så samtidig sige, at vi skal leve af 
viden i fremtiden. På samme måde kan man ik-
ke kræve, at universiteterne skal optage og ud-
danne flere samtidig med, at man giver så lave 
tilskud, at uddannelse reelt er en underskuds-
forretning. Og man kan i hvert fald ikke forven-
te, at uddannelserne bliver noget, der bare min-
der om verdensklasse.

ELEVER OG STUDERENDE har valgt at stå 
sammen mod besparelserne på tværs af uddan-
nelsesskel. Det er der to gode grunde til. 

For det første starter vores problemer det 
samme sted: I en misforstået uddannelsespoli-
tik, hvor uddannelse ses som noget, der kan ef-

fektiviseres år efter år, uden at det har konse-
kvenser for kvalitet og de lige muligheder, vi el-
lers bryster os af i Danmark. 

For det andet hænger uddannelsessystemet 
sammen. Hvis der bliver sparet på et område, 
går det ud over de andre. Når der for eksempel 
bliver sparet på gymnasierne, så de bliver nødt 
til at hæve antallet af elever i klasserne, betyder 
det, at universiteterne skal forsøge at uddanne 
studerende, der har haft langt mindre lærerkon-
takt i gymnasiet.

Når der er færre, der får en uddannelse, er 
det noget, hele samfundet kan mærke. Og når 
vores uddannelser er dårligere end andre lan-
des, gør det kun ondt værre. Det skader både på 
kort og langt sigt det vidensamfund, politikerne 
gerne vil have, at vi skal være. 

Universitetsområdet og resten af uddannel-
sessektoren er i dag så udsultet, at det ikke læn-
gere giver nogen mening bare at tale imod ned-
skæringer. Politikerne er nødt til at erkende, at 
der er behov for massive investeringer i uddan-
nelse, hvis Danmark skal klare sig i fremtiden. 

Og det er ikke nok med småinvesteringer her 
og der – hele sektoren har brug for et markant 
løft. 

Det er for at undgå de nedskæringer, der er 
lagt op til – og for at sikre yderligere markante 
investeringer – at vi arbejder sammen i elev- og 
studenterbevægelsen om initiativer som de-
monstrationen i tirsdags.

ONLINENYT

uniavisen.dk

Debatten fortsætter på 

www.uniavisen.dk
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RETORIK

Af Charlotte Jørgensen og Lisa S. Villadsen,  

lektorer i retorik, Institut for Medier, Erkendelse 

og Formidling, KU

Vi kender vist alle Karen; hende der er mor til 
lille August og som synes at faderen – hvor og 
hvem han så end er – skal vide at han har et dej-
ligt barn oppe i Danmark. Med mere end en 
million visninger i løbet af fire dage, cirka fire 
millioner Google-søgninger samt en hel del po-
styr i den danske presse er VisitDenmarks video 
på YouTube oplagt som omdrejningspunkt for 
en diskussion af hvad god retorik er.

Det tog ikke lang tid før det blev kendt at vi-
deoen ikke var autentisk, men indgik som et vi-
ralt element i en reklamekampagne for Dan-
mark. Reklamer kan have mange forskellige 
funktioner, men har som grundlæggende for-
mål at skabe opmærksomhed om et produkt 
hos en modtagergruppe. 

Hvis vi forudsætter at succeskriteriet for Ka-
ren-videoen var øget synlighed for Danmark, 
kunne noget tyde på at det var et vellykket pro-
jekt: Videoen blev lynhurtigt optaget i den vir-
tuelle cirkulation og blev set og kommenteret af 
mange uden for Danmark. Herhjemme skabte 
den opmærksomhed om turistorganisationen 
VisitDenmark og deres forsøg på at bringe mar-

VIDENSKABET

Reklamestunt 
dumper i retorik
VisitDenmarks forsøg på at promovere Danmark med den stærkt  
omdiskuterede YouTube-video af Karen gav hurtig, men dårlig omtale. 
Vores to kro nikører stiller skarpt på den kommunikative brøler

kedsføringen af Danmark videre end H.C. An-
dersen-og-den-lille-havfrue-stadiet. 

Derimod viste det sig også at videoen af man-
ge blev opfattet som stødende fordi den kunne 
forstås som en invitation til at besøge Danmark 
baseret på et salgsargument om lettilgængelig, 
ubeskyttet og uforpligtende sex med unge, køn-
ne kvinder. Her var tale om en reaktion der går 
imod bonmot’et at dårlig omtale er bedre end 
ingen omtale.

Mange følte at videoen gav et misvisende bil-
lede af Danmark, og de protesterede mod at bli-
ve fremstillet sådan for omverdenen. Med an-
dre ord kan man karakterisere de modsatrette-
de reaktioner på videoen som et møde mellem 
instrumentelle og etiske vurderingskriterier. 
Det har retorikken en del at sige om.

Ikke kun overtalelseseffekt
Retorikken er et kommunikationsfag med rød-
der tilbage til antikken. En af fagets grundlæg-
gere, Aristoteles, beskrev cirka 330 f.Kr. retorik-
ken som »kunsten at finde de overbevisende 
momenter i en given sag.« Også senere teoreti-
kere har beskrevet retorikken med udgangs-
punkt i hvordan man sprogligt påvirker andre. 

På dansk har vi to ord, overtalelse og overbe-
visning, for det som på latin kaldes persuasio. 
Eftersom begge er relevante, men ingen af dem 
rigtigt dækkende for retorikkens funktion, hol-
der man sig ofte til fagtermen, persuasio, som 
samlebetegnelse for de mange typer og grader 
af holdningspåvirkning og forsøg på at vinde 
tilslutning som falder under retorikken. 

Spørgsmålet er så om videoen med Karen var 
vellykket som persuasiv henvendelse – og navn-
lig om den var god retorik?

I daglig tale knyttes retorisk vellykkethed of-
te med størst mulig overtalelseseffekt: Hvis det 
lykkes en taler at overbevise sit publikum, så 
må det da være god retorik? I forhold til retorik 
som et humanistisk universitetsfag er det en 
misvisende forenkling. 

Kommunikationens overtalelseseffekt og 
virkninger er naturligvis relevante, men de ind-
går i en helhedsvurdering der tager udgangs-
punkt i den konkrete kommunikationssituation. 
Det indebærer at man for eksempel undersøger 
hvem der henvender sig til hvilken modtager 
med hvilket formål, under hvilke omstændig-
heder og med hvilken effekt. 

Karen-videoen illustrerer nogle af de metodi-
ske problemer med at vurdere retorik ud fra ef-
fekt. Dels fordi det er uklart hvem målgruppen 
egentlig var, dels fordi videoen var tænkt som 
et led i en længere markedsføringsstrategi som 
aldrig blev fuldført. På den måde bliver det 
svært at sige noget nærmere om hvorvidt den 
gavnede turismen – eller kunne gøre det. 

Andre aspekter af retorik
Der er også teoretiske grunde til at retorikken 
ikke lader virkningskriteriet stå alene, men ind-
drager mere generelle vurderingskriterier – 
 typisk etiske principper om blandt andet sand-
færdighed og redelighed i argumentationen, 
samt æstetisk eller ideologisk baserede princip-
per. 

Retorikfaget er både et teoretisk og et prak-
tisk fag: Det analyserer og vurderer kommuni-
kation i det offentlige rum, og disse erfaringer 
danner grundlag for anbefalinger for hvordan 
vi kan forbedre vores kommunikation på for-
skellige planer, for eksempel med hensyn til ar-

»Pointen med  
denne slags mar-
kedsføring er lidt 
som en aprilsnar: 
Man skal først hop-
pe på den og der-
næst gennemskue 
den, og så snart 
man har spottet at 
det er genren rekla-
me, ved man godt 
at man bliver fyldt 
med løgn.«
Charlotte Jørgensen og Lisa S. Villadsen, 

lektorer i retorik, Institut for Medier, 

 Erkendelse og Formidling, KU
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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.

gumentation, sproglig behandling, stemmebrug 
og kropssprog. 

Retorikken er altså også et normativt fag. Og 
Karen-videoen er et godt eksempel på at etiske 
og ideologiske principper ikke bare er relevan-
te, men faktisk vigtige nok til at folk hidser sig 
op over hvad man ellers kunne fristes til at slå 
hen som en ubetydelig, kommunikativ svipser. 

Til at begynde med samlede opmærksomhe-
den sig om at videoen – skønt den foregav det – 
ikke var autentisk, men derimod produceret i 
markedsføringsøjemed under medvirken af en 
skuespiller og et lånt barn. Det er interessant at 
denne vildledning i det senere forløb viste sig 
ikke at blive tillagt så negativ betydning som 
den ville være i mange andre situationer. 

Videoen illustrerer med andre ord det grund-
læggende retoriske princip at modtageren også 
har et ansvar for kommunikationens kvalitet og 
må forholde sig kritisk vurderende til de bud-
skaber han eller hun præsenteres for. 

genkendelse virker
Ironisk og legende reklame er ikke længere et 
særsyn, og selve mediet, en video på YouTube, 
kan ikke siges at udstede nogen særlige garanti-
er om ægthed. Enhver ved at man skal være på-
passelig med at fæste lid til materiale i fri cirku-
lation på internettet. 

Pointen med denne slags markedsføring er 
lidt som en aprilsnar: Man skal først hoppe på 
den og dernæst gennemskue den, og så snart 
man har spottet at det er genren reklame, ved 
man godt at man bliver fyldt med løgn. Men i 
modsætning til den gode aprilsnar var de vild-
førte næppe tilbøjelige til at være med på spø-
gen bagefter, først og fremmest på grund af vi-

deoens manglende fokus og dens diffuse værdi-
mæssige retning. Problemet med Karen-video-
en var altså ikke primært knyttet til etiske vur-
deringskriterier om sandfærdighed og redelig-
hed. 

En æstetisk orienteret vurdering af videoen 
undersøger hvor teknisk-kunstnerisk godt den 
var udført. Eftersom ideen er at videoen skal 
fremstå så autentisk som muligt, kunne et ud-
gangspunkt for vurdering være begrebet mime-
sis som handler om hvordan (digte-) kunsten 
efterligner virkeligheden. 

Måske er lys- og lydforholdene i Karen-video-
en usædvanligt gode sammenlignet med andre 
’hjemmevideoer’ lagt på internettet, men der-
udover må man sige at iscenesættelsen er me-
get overbevisende – fra den tætte beskæring 
som ofte følger med brug af kameraet på en 
computer, stærk dansk accent (suppleret med 
små danske ord), en baggrund der nemt kunne 
være en ung dansk single-piges lejlighed på 
Nørrebro, og til den kærlige og utvungne inter-
aktion med barnet. 

Æstetiske vurderingskriterier som kreativitet 
og opfindsomhed er relevante i forhold til val-
get af genre og medie; i forhold til glittede bro-
churer eller websites med solbeskinnede fotos 
af Kronborg, blomstrende rapsmarker og Lun-
deborg lystbådehavn er viral markedsføring et 
udtryk for at man er moderne og kan tale med 
bestemte målgrupper i en mere afslappet ’stil’ 
de føler sig hjemme i.

Mislykket kommunikation
De mest negative reaktioner på Karen-videoen 
forholdt sig til det billede den skabte af det dan-
ske samfund og af danske kvinder. Hermed er 

vi ovre i diskussioner om værdier som vedrører 
blandt andet kønsroller og kulturelle fænome-
ner så som ’hygge’ og alkoholforbrug. 

Mange opponerede mod hvad de så som en 
sexistisk fremstilling af danske kvinder og mere 
generelt som en stereotyp, forvansket fremstil-
ling af dansk frisind som manifesteret i fri, ube-
skyttet sex med en beruset kvinde, som takket 
være velfærdssamfundet ikke kræver økono-
misk hjælp fra barnefaderen. 

En retorisk kvalitetsvurdering af Karen-vide-
oen må også forholde sig til sådanne værdi-
mæssige og ideologiske aspekter, ikke alene 
fordi de blev tydeligt markeret i samfundsde-
batten om den, men også fordi det er en inte-
greret del af retorikfaget at forstå kommunika-
tionen i dens helhed. 

I Karen-videoen har vi et eksempel på kom-
munikation der måske virker på kort sigt (den 
vakte opsigt og blev hurtigt spredt vidt om-
kring), men ikke på langt sigt: Den blev fortol-
ket meget mere ideologisk og anderledes end 
tilsigtet, og det på en måde der virkede så stø-
dende, snarere end legende, at den måtte fjer-
nes.

Retorisk medborgerskab
Reaktionerne på VisitDenmarks kortlivede vi-
deo på YouTube ligner måske en storm i et glas 
vand, men omvendt kan man se den som et ek-
sempel på at kommunikationen i det offentlige 
rum faktisk får os til at reagere på både form og 
indhold. 

Alt for megen politisk tågesnak og pseudoar-
gumentation går upåtalt hen, og vi er tilbøjelige 
til at lade os spise af med dårlig debatskik og 
forsimplede fremstillinger af komplekse emner. 

Et aktuelt forskningsområde er ’Retorisk med-
borgerskab’ – hvordan kan selve det at være 
borger forstås som retorisk, det vil sige som et 
grundlæggende kommunikativt fænomen? 

Her forsker vi på den ene side i hvilke krav 
man kan stille til offentlig kommunikation – for 
eksempel at politikere, i stedet for at udmale 
parodier på modstanderens synspunkter for så 
at skyde dem ned, skal forholde sig til hinan-
dens argumenter og politiske og værdimæssige 
begrundelser. 

På den anden side fokuserer retorisk medbor-
gerskab på hvordan man som borger på forskel-
lige måder kan manifestere sine synspunkter og 
derved deltage i den offentlige debat, samt 
hvad vi lærer om samfundets kollektive værdier 
ved at se på den debat der omgiver os. 

I miniformat tematiserer Karen-videoen en 
del af disse emner og minder os om at vi indgår 
i et retorisk-kommunikativt fællesskab hvor vi 
gerne vil kunne genkende os selv i det der bli-
ver sagt, og finde inspiration til et konstruktivt 
grundlag for meningsudveksling.

Charlotte Jørgensen (red.) og Lisa S. villadsen 

(red.) har netop udgivet bogen ’Retorik – teori og 

praksis’. Bogen rummer desuden bidrag fra profes-

sor Christian Kock, lektor Merete Onsberg og lek-

tor Hanne Roer – alle fra Institut for Medier, Er-

kendelse og Formidling, Københavns Universitet. 
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YOUTUbE – Ung pige møder fyr en sen 

aften i Nyhavn. Historien er hørt før, men Visit-

Denmarks YouTube-udgave fik kun en kort 

leve tid på nettet. Den blev hurtigt fjernet igen 

på grund af højlydte protester om at den gav 

turister et forkert indtryk af at danske kvinder 

er lette på tråden.
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SOFASTUDIER

Af Kenneth Praefke

Har du altid drømt om at stu-
dere på et af de store universi-
teter i England eller USA? Nu 
har du muligheden for hjem-
me fra sofaen at snuse lidt til 
stemningen fra forelæsninger 
ved nogle af de førende vi-
denshøjborge.

Udbuddet af podcasts er 
bredt, mens det særligt er se-
ancerne med kendte gæsteta-
lere, der lægges ud som video 
på universiteternes hjemmesi-
der. Her konkurrerer man om 

Sofaforelæsninger  
på oxford

SOFADYR – Lad de lærde om 

at tage bussen til uni – du kan 

nøjes med at høre dem fra sofa-

en. Fine angelsaksiske universi-

teter er flinke til at lægge fore-

læsninger online.

at kunne tiltrække de mest in-
teressante, og berømte, navne 
fra den akademiske verden. 

Prominente forelæsere
På listen over Oxfords top-ta-
lere står navne som klimafor-
sker Nicholas Stern og den tid-
ligere cheføkonom i Verdens-
banken Joseph Stiglitz. 

Den nobelprisvindende øko-
nom Joseph Stiglitz’ forelæs-
ning ’Credit Crunch’ er interes-
sant, fordi Stiglitz på et tidligt 
tidspunkt i finanskrisen opli-
stede årsagerne og diskutere-
de de fremtidige konsekven-
ser.  
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Flere af den engelsksprogede verdens mest prestigefyldte  

universiteter lægger videoer og podcasts fra deres forelæsninger  

ud på nettet. Gratis og til fri afbenyttelse

Også Oxfords filosofiprofes-
sor Marianne Talbots forelæs-
ninger er blevet hørt mange 
gange, og hendes pludrende 
filosofiske grundkursus ’A 
Romp through the History of 
Philosophy’ nåede toppen på 
iTunes globale download-hitli-
ste over universitetspodcasts. 
Man hører næsten teskeen slå 
mod kopkanten i Talbots filo-
sofitime.

Cambridge og berkeley
Når Oxford blærer sig med 
navne som Stern og Stiglitz 
svarer Cambridge igen med 
forelæsninger af den britiske 

udenrigsminister David Mili-
band og Ian Wilmut, skaberen 
- eller mellemmanden, om 
man vil - af det klonede får 
Dolly. 

Miliband kan selvsagt ikke i 
sig selv imponere blaserte stu-
derende ved KU, som i dette 
efterår får besøg af både David 
og Ed Miliband (lillebror Ed er 
britisk klimaminister), men til 
gengæld er forelæsningen ’A 
Future Beyond Oil’ interes-
sant.

Vil du hellere en tur over At-
lanten, har Berkeley et rigtig 
godt arkiv med video-forelæs-
ninger af alt fra human happi-

ness til nuclear engineering. 
Her kan man også følge et helt 
fag med over 30 forelæsninger 
hjemme fra den bærbare.

Både universiteterne i Ox-
ford og Cambridge har en iTu-
nes-side, hvorfra man kan 
hente deres podcast. På 10 
måneder har Oxford haft over 
en million downloads fra sin 
side.

uni-avis@adm.ku.dk

STUDIELIv

Af Maria Purtoft

Det er ikke til at se det, men 
inde blandt gule kraner og 
grønblå containervogne ligger 
Gamle KUA’s nye hovedind-
gang. Der er gang i den store 
omrokering ude på Amager, 
og fakultetets café har nu også 
fundet nye lokaler at sprede 
hygge i.

Ved trappe 17 sidder en 
snes studerende ved borde og 
sofagrupper med bøger, lap-
tops og venindesnak. Cafe Mø-
destedet er samlingssted for 

alle fagene på KUA og er en 
nonprofit café, som drives af 
studerende. 

»Hvor cafeen før var place-
ret i en slags KUA’s blindtarm, 
ligger vi nu i hovedåren mel-
lem Ny og Gammel KUA. Det 
kan klart mærkes, og det er 
fedt, at så mange nye stude-
rende nemmere kan finde vej 
til os. Vi håber, de vil hjælpe os 
med at gøre stedet lige så hyg-
geligt som det gamle Mødeste-
det, selv om vi har en del glas-, 
stål- og orange gulv-udfordrin-
ger,« siger Anna Møller, der 
læser dansk og er koordinator 
for Café Mødestedet. 

Digtoplæsning og diverse 
dyster
Mødestedet har ofte live musik 
og digtoplæsning på program-
met, og de studerende er altid 
velkomne til at kontakte per-
sonalet, hvis de har en kreativ 
side, de ønsker at udleve. 

Af de mere faste, berømte 
og berygtede arrangementer 
er semestrets bordfodboldtur-
nering og den månedlige quiz. 
Begge dele byder på høj jubel 
og sved under armene. Der er 
gode præmier på spil og øl i 
stride strømme, når de to vel-
formulerede og spøgefulde 
værter overtager cafeen med 

spørgsmål inden for alle tæn-
kelige genrer. 

Hvis du ikke har deltaget 
før, kan det anbefales at tage 
et par medstuderende under 
armen og drage mod trappe 
17 for at teste, hvad I ved om 
en masse gyldige og ligegyldi-
ge ting. Der er quiz den sidste 
fredag i måneden fra klokken 
16.

Rugklapper til studenter-
priser
Til hverdag må man underhol-
de sig selv, hvilket ikke er 
svært med tre bordfodboldbor-
de, et billardbord og diverse 

brætspil. Caféen byder ud over 
importøl og kaffe i forskellige 
cafeafskygninger også på stu-
denterøl (læs som Vestfyen) 
og kaffe fra termokanden til 
studenterpriser.

Du kan købe økologiske rug-
klappere og sandwiches til at 
stille sulten. Og selvfølgelig 
muffins, scones og cookies til 
dem, der skal have fikset blod-
sukkeret imellem timerne. Ca-
feens stemning er afslappet, 
og du kan roligt invitere den 
søde sidekammerat på en 
uforpligtende kaffedate efter 
undervisningen.

uni-avis@adm.ku.dk

Café Mødestedet 
er flyttet
Hvad enten du bare skal have dit fix af kaffe, eller 

du er på jagt efter en hyggekrog med studiekam-

meraterne eller for dig selv, gik du aldrig galt i byen 

på Humanioras Café Mødestedet. Det gør du nu. 

Caféen er nemlig flyttet 

Åbningstider
Mandag-torsdag:  

9:00-18.30

Fredag: 9:00 – ?  

(så længe som barten-

deren kan holde til det)

Ord i 
 Mødestedet 
Et fast arrangement, der 

byder på lyrik og drama-

tik. Næste gang er tors-

dag den 8. oktober. Læs 

mere på Facebook.

Quiz

Sidste fredag i måneden 

fra kl. 16.00.

FAKTA

MUFFINS – Café Mødestedet er flyttet og tilbyder en ny ramme 

om de humaniorastuderendes sociale liv. Caféen byder både på  

søde, sjove og smukke oplevelser. 
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Få styr på de fem smage 
Den, der mestrer de fem grundsmage, har fået nøglen til hele … ja,  
køleskabet. Alumneforeningen Kubulus trakterede unge studerende  
med viden, der kan forløse den billige SU-mad, så himlen må åbne sig

SMAgSKUNNEN

Af Christoffer Zieler

Kønsfordelingen burde bekymre: Aftenens te-
ma er god mad for ingen penge, og det er næ-
sten udelukkende kvinder, der optager stolene i 
Munkekælderen under det centrale Køben-
havns Universitet. 

Kælderen her var fadebur, dengang stude-
rende for alvor var forkælede i 1600-tallet og 
fik serveret to varme måltider om dagen af de-
res læreanstalt. Og lokalet, det har ikke ændret 
udseende siden. Passende, for også i dag er te-
maet studentermad. 

Universitetsavisen kanter sig ind på en ledig 
plads i det propfyldte lokale og sætter sig næ-
sten i et syltet løg og et halvtørt persilleblad i en 
petriskål. 

»Vi er i samme båd,« fastslår aftenens taler 
Claus Brandt. For de tilstedeværende er på SU, 
og hele verden uden for universitetet er på fal-
littens rand. Alle er flade. Alligevel er dåseåb-
neren intetsteds at øjne.

Missionær i Munkekælderen
Claus Brandt er kulinarisk guru og den ene 
halvdel af duoen Smagsdommerne. Brandts fir-
mas speciale er at lære køkkenamatøren at na-
vigere bedre i det smagsmæssige univers. Det 
handler om at aktivere sine smagsløg og finde 
rundt i de fem grundlæggende smage. 

»I al beskedenhed,« siger han, »ønsker vi at 
gøre jer, de tilstedeværende, til smagsdommere 
selv. Der er ikke skrevet ret meget om smag. Vi 
mangler helt enkelt begreber.« 

Mystisk, egentlig, men formentlig ikke helt 
forkert. På universitetet er man kun for ganske 
nylig begyndt at definere, hvad der sker, når vi 
smager, gumler, tygger og gnasker mad. Det er 
studieobjekt for faget sensorik på Det Bioviden-
skabelige Fakultet.

»Kogebøger er fulde af beskrivelser af, hvor-
dan man skal tilberede mad, men der står sjæl-
dent ret meget om, hvordan maden smager,« si-
ger Brandt. Tilskuerne er sultne nu.

Det er også lidt hårdt af taleren at ævle løs 
om sansninger. Man bliver så sanselig. Snuser 
begærligt luft ind, og fortryder straks, fordi den 
lugter af 70 trætte studerendes sokker. 

»Spis persillen,« opfordrer Brandt. Lydigt 
rækkes arme ud i salen. »Men hold jer for næ-
sen imens.« Folk gumler snøvlet det halvtørre 
blad. »Og slip så!« Og et suk går igennem for-
samlingen, idet persillen folder sig ud i al sin 
overvældende duft.

Persille er mest en aroma, er pointen. Det syl-
tede løg er en anden sag. Det smager faktisk ok 
med næseklemme på. Godt at vide, hvis menne-
skeheden en dag må leve i samfund under ha-
vets overflade, og folk får trang til en snack.

brug score-eddiken
Vi må sondre mellem statisk og dynamisk mad-
lavning, forstår vi. Den forlorne hare er statisk; 
den skal ligge i sit fad, og den skal helst være 
ens hver gang. Så er den rigtig. Den dynamiske 
kok, derimod, har aktiveret sit køkken og kan 
med afsæt i en opskriftsidé gå sine egne veje i 
tillid til, at resultatet vil lande delikat. 

Claus Brandt ryster en sjat eddike i en høj, 
dyrt udseende flaske. 

Jordbæreddike. Vi er mange, der har den ty-
pe flasker stående i skabet, for eddiken skulle 
bruges til en eller anden anretning, vi håbede 
ville udmunde i noget sex. Men derefter fik fla-
sken lov at blive stående. Og det er skandaløst. 
Der er flere timers SU-indtægt i sådan en bund-
skraber af fancy eddike.

»Den er god til indvolde,« siger Claus Brandt. 
»Til de der lidt mineralske smage.« Salen gri-
masserer.

Ørkencitroner og æbleskrog
Claus Brandt kommer i tanke om, at de tilstede-
værende også er her for at lære at spise billigt. 
Gem citronerne, formaner han, i saltlage. Som i 
Sahara. Og kog sirup på æbleskrogene. Og frem 
for alt – han griber en kylling – er det tid til at 
holde op med at købe udskæringer af kød. 

»Der er virkelig meget mad i en kylling,« for-
klarer Claus Brandt, og viser med et par probate 
stik med kniven, hvordan den skal skæres ud, 
så den fylder et helt skærebræt; en rødspætte 
og en smukt stribet makrel får også en tur på 
dissektionsbakken. Men i virkeligheden skal 
det dyre kød ud på et sidespor i husholdningen. 

»Kød bidrager egentlig kun lidt til en ret,« si-
ger Claus Brandt. »Grønsagerne har meget me-
re at byde på.«

Når smagene spænder hinanden op
Publikum er blevet udstyret med en tallerken 
med fem smage repræsenteret i forskellige for-
mer. Men ét er at spise dem, noget andet er, 
hvordan de styrker eller tøjler hinanden.

Hvad gør man, hvis suppen er for salt? Suk-
ker i? Nej, syre. Eller noget bittert, brændt kara-

mel, eller en knust kaffebønne, måske. Og hvis 
det bitre har taget over, hvad så? Noget sødt. 
Hvidt, ensartet melis af en roe fra Falster, eller 
måske en funky muscovadosukker, der er mørk 
og dyb og smager af sukkerrørets rå plantesaft. 

Umamismagen findes i de lagrede eller mod-
nede madvarer, ost, kød, soja, den slags. Men 
en bøf uden salt er ikke meget værd – så salt sti-
mulerer umami.

Kvintcirkel for mundskænke
Aftenens røde tråd er altså en smagsdommer-
lærdom, der kan sammenfattes i en slags farve-
kort eller kvintcirkel af smagstyper. 

»Hvad gør syren?« spørger Claus Brandt ud i 
salen, da publikum har bidt i citroner. Han bli-
ver mødt med rådvildhed. Vi elsker at tale om 
mad, men vi kommer sjældent ud over det sten-
alderagtige grynt om, at det smagte godt eller 
dårligt. Få har lært at udtrykke, på nogen analy-
tisk måde, hvad de smager på, eller lugter til. 

En tankevækkende pointe i et land, i en tid, 
hvor den personlige smag bliver hyldet blindt. 
Tænk at skulle sande, at det at have en smag, er 
resultatet af hårdt arbejde.

chz@adm.ku.dk

MADgURU – Claus Brandt foredrager for en 

kælderfuld studerende foran et batteri af smage 

og aromaer.
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»Det her er kirtler fra en ulv  
– prøv og lugt« 

Lindrende urter, giftpile, lys lavet af menneskefedt og effektive, men muligvis  dødelige potensmidler. 
Nyt museum for naturmedicin åbner med en verden af  gode historier

NATURMEDICIN

Af My Kristensen

Rummet er kridhvidt og endnu 
skånet for fedtfingre. I midten 
er tørrede urter hængt nyde-
ligt op på række, og bag apote-
kerskabenes store glasruder 
kan man ane en pakke Treo, 
pilevåben, en udstoppet rotte 
og en kæmpestor nød af en 
art, som til forveksling ligner 
en kvindes underliv. 

Hvad er temaet? Det er 
bredt. Det handler nemlig om 
naturmedicin, og vi er på rund- 
visning i Københavns Universi-
tets splinternye museum på 
Det Farmaceutiske Fakultet 
med Jens Soelberg, som er ku-
rator og etnobotaniker.

Hokus pokus?
Det viser sig hurtigt, at det der 
med naturmedicin er en svær 
ting at afgrænse. Og termen 
volder faktisk også lidt besvær, 
siger Jens Soelberg, fordi det i 
manges ører lyder lidt for me-
get som tvivlsom hokus-pokus 
og lidt for lidt som medicin i 
blistfolie-pakninger. 

Altså for mange urter og for 
lidt kemi. Den fordom har jeg 
selv taget med, men Jens – vi 
er allerede kommet på fornavn 
– er hurtig til at mane den i 
jorden:

»Okay – her er et fedt fak-
tum til dig: Mere en 50 pro-
cent af al medicin, der findes 
på apoteker og hospitaler, 
stammer i en eller anden form 
fra planter. Enten er den di-

rekte høstet i naturen, eller og-
så er stofferne blevet syntetise-
ret senere,« siger han tålmo-
digt.

Og det er altså fællesnævne-
ren for de fremviste genstan-
de: de er de naturkilder, som 
medicin stammer fra. 

Nå ja, og så er der selvfølge-
lig udstillet en del andre ting, 
som man engang troede virke-
de, og ting, som ikke er direkte 
knyttet til medicinen, men 
som er sjældne eller sjove at se 
på. Eller begge dele

Museet er ikke særlig stort, 
og derfor fremviser det også 
kun en lille del af en virkelig 
stor samling på cirka 6.000 
genstande, som er blevet ind-
samlet i løbet af de sidste knap 
200 år. Til gengæld kan man 

orientere sig efter interesse 
ved at følge overskrifter som 
’Rariteter’, ’Smertelindring’, 
’Shamanisme’, ’Kosmetik’ og 
’Jagtgifte’, der er malet på ska-
bene. 

Urter, ambra og gnaver-
lort
»Her i midten af rummet har vi 
udstillet urter, som vi har ind-
samlet i Danmark, og som alle 
har en eller anden form for fol-
kemedicinsk oprindelse. Det 
er sådan noget, der er gået i 
mundtlig arv, som eksempel-
vis kamille,« siger Jens og pe-
ger.

»Det er først for nylig, at vi 
er begyndt at undersøge den 
farmakologiske baggrund for 
deres virkning,« fortsætter han 

og bevæger sig ned langs ræk-
ken af tørrede planter.  

Han fortæller om baldrian, 
der virker ved søvnbesvær, om 
prikbladet perikon, som hol-
der vinterdepressionen for dø-
ren, og om malurt, som ikke er 
hallucinogen i absint, men 
som til gengæld kan drikkes 
som en meget bitter og effek-
tiv te mod indvoldsorm. 

Han fortæller også om fin-
gerbøl, der virker som hjerte-
medicin:

»I denne plante findes et 
stof, som er én af de allermest 
anvendte former for hjertesti-
mulerende medicin, der er på 
markedet.«

I den lidt lettere afdeling får 
vi lov til at høre historien om 
bævertestiklerne, der efter si-

REPORTAGE

gende blev brugt som smerte-
stillende medicin på grund af 
deres indhold af salixylsyre, 
som også findes i for eksempel 
Treo og Aspirin. Salixylsyre 
findes i pilebark, bævere spiser 
pilebark – det er derfor en for-
ståelig antagelse, at det skulle 
hjælpe med en bid testikel. 

I kosmetikafdelingen hører 
vi om ambra, som kaskelot-
hvalen nogle gange hoster op, 
og som tidligere brugtes i par-
fumer, og vi snuser til moskus-
hjortens kirtler, hvis duft skul-
le gøre mænd vilde og gale. På 
en god måde. 

Ved skabet mærket ’Shama-
nisme’ bliver vi enige om, at 
det i bund og grund er ligegyl-
digt, om man kalder det for 
onde ånder eller sygdomme, 

HAvKOKOSNØD – Den 

vulgære frugt findes kun på 

Seychellerne og kan sælges for 

mere end 2.000 dollars på net-

tet. Det er verdens største 

frugt, men medicinsk kan den 

vist ikke så meget. 
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FOLKEMEDICIN – Urter 

indsamlet i den danske som-

mer. Kendt som folkemedicin 

og overleveret mundtligt gen-

nem generationer. Først for 

nylig er man begyndt at tjek-

ke, hvad de faktisk kan. 

NaturMedicinsk Museum holder åbent hver torsdag fra 

kl. 13-17 i Det Farmaceutiske Fakultets lokaler på Jagtvej 

160. Museet holder desuden åbent under Københavns 

Kulturnat den 9. oktober fra 18-23.30.

Besøgende bliver guidet af kustoder, som kan fortælle 

spændende historier.

Rundvisninger uden for åbningstiden kan bestilles på 

nmm@farma.ku.dk.

vENEZUELANSK PIL – Der 

er muskellammende gift på 

spidsen. Også anvendt medi-

cinsk til forskellige typer hjerte-

medicin. Grænsen mellem gift 

og medicin er hårfin.

DJÆvLEKLO – Smart plante-

frø fra Afrika, som kan sidde 

fast i en elefantfod og drysse 

frø, når elefanten går. 

bare de kan afhjælpes, og ved 
den japanske naturmedicin 
rynker vi på næsen ad skild-
paddeskeletter og gnaverlort 
på glas.  

»gift eller medicin – et 
spørgsmål om dosis«
Jens går videre til et skab 
mærket med ordet ’Cancer’, og 
så bliver det hele straks mere 
seriøst. Skabet rummer bille-
der af en køn blomst og noget 
medicin i pakning. 

»Det her er rosen-singrøn, 
som er lidt af en solstrålehisto-
rie inden for moderne natur-
medicin. Den har to ekstremt 
giftige stoffer i sig, men ofte er 
det sådan, at forskellen på me-
dicin og gift er et spørgsmål 
om dosis. Planten er giftig, 
men de to stoffer er virksom-
me over for den form for leu-
kæmi, der rammer børn, hvil-
ket betyder, at dødeligheden 
for den sygdom er faldet fra 90 
til 10 procent.«

Men hvordan finder man ud 
af, hvilken medicin der virker?

»Det er i høj grad det, de la-
ver her på Institut for Medici-
nalkemi. Der er flere metoder 
til at finde nye former for me-
dicin. Man kan tage ud til folk, 
som er tættere på naturen, end 
vi er i Danmark, og spørge 
dem, indsamle planter, og så 
teste deres virkning herhjem-
me.« 

Det er altså én metode. Den 
anden er lidt mere tricky og en 
del mere kostbar:

»Den taks, du ser her« – han 
peger på en snørklet plante i et 
glas – »er resultatet af et kæm-
pestort amerikansk forsøg, 
hvor de tog alle træer de kun-
ne komme i nærheden af i hele 
Nordamerika og testede dem 
for deres virkning mod en spe-
cifik form for kræft. Det koste-
de milliarder af dollars.«

Og man vidste ikke, om man 
ville finde noget?

»Næ, til at begynde med 

havde man ingen idé, men 
man screenede alt, hvad man 
kom i nærheden af, og så kom 
man frem til det der.«

Rædselskabinettet
Jens styrer mod et aflukket 
rum, som gemmer sig bag en 
dør af mørkt glas. 

»Det her er giftblanderiet – 
eller rædselskabinettet,« gri-
ner han. »Her gemmer vi nogle 
af de lidt mere lyssky ting.«

Han låser op, og vi træder 
ind i et lille lokale med mørke 
træmøbler og mystiske ting i 
glas. Han skruer låget af et og 
holder det hen foran næsen på 
mig.

»Det her er kirtler fra en ulv 
– prøv at snuse til det!«

Han udpeger en rokkes 
skind og små syltede firben i 
glas, som ser vrede ud. Så hi-
ver han et stort glas med tur-
kisgrønne biller ned fra en af 
hylderne.

»Det her er spansk flue,« si-

ger han og smiler vidende. 
»Det er et potensmiddel fra 
middelalderen. Den giver en 
kraftfuld erektion i op til to 
døgn. Det skulle være meget 
smertefuldt og ofte med døden 
som udgang. Klinisk set er det 
en betændelsestilstand i svul-
melegemerne. Det virker også 
på kvinder; der skulle det give 
en helt afsindig kløe.«

Han fortsætter med at for-
tælle om pulveriseret mumie 
fra Ægypten, som blev brugt, 
hvis – ja, hvis intet andet vir-
kede. Ligesom man i middelal-
deren måtte grave lig af hen-
rettede mennesker op fra Assi-
stens Kirkegårds muld for at 
bruge deres kroppe medicinsk. 
Eller bare til at lave lys af de-
res fedt. 

Fortsat forskning vigtigt
»Vi er afhængige af naturen til 
så godt som alt,« siger Jens So-
elberg og understreger, at der 
stadig er mange planter, som 

endnu ikke er blevet under-
søgt for deres helende virknin-
ger. Derfor er museet også 
konkretiseringen af et ønske 
om at vise gæsterne, at forsk-
ning fortsat er vigtig. 

»Hvis det ikke er en god 
grund til at bevare naturen og 
passe på vores planet, så ved 
jeg ikke, hvad det ellers er,« si-
ger NaturMedicinsk Museums 
kurator.

uni-avis@adm.ku.dk

FAKTA
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Og Deep Throat beskæftiger 
sig med noget, der var totalt 
tabuiseret i 1972, fortæller 
Barbano begejstret. 

»Nemlig kvindens lyst – kun 
seks år efter, at klitorisorgas-
men var blevet påvist viden-
skabeligt.« (Af Masters og 
Johnson i 1966). 

Det er selvfølgelig også no-
get. Men den sidder jo ikke ne-
de i halsen, klitoris. Og det he-
le ser så bøvlet ud for Linda. 
Rynkede bryn. Hårdt arbejde 
under den konede frisure.
 
Skøgebilleder
Pornografis etymologiske be-
tydning, forklarer Nicolas Bar-
bano, er  ’skøgebilleder’. En 
mere tidssvarende definition 
kunne lyde: ’skrifter, billeder 
og andet materiale, der søger 
at virke seksuelt stimuleren-
de’. Konteksten er afgørende, 
idet mennesker har evnen til 
at reagere på det mest forbløf-
fende.

hvor de kan finde gode porno-
film,« siger han. Så han har ta-
get varerne med, og snart 
blænder han op for et klip fra 
Deep Throat, hvis titel også 
pryder maven på hans t-shirt.

Linda Lovelace, hvis klitoris 
befinder sig i hendes hals, be-
klager sig hos lægen. Han sku-
er op i hendes underliv. 

»Hvis du fortæller mig, at 
nogen har glemt deres arm-
båndsur dér, så …« protesterer 
Linda.

Publikum ler højt og inklu-
derende. Oralsex på lærredet 
og lummer musik:

Now we found your tinkler/ 
That’s all she wrote/ 
Deep throat 

Det er vanskeligt at se det, 
men denne film er måske den 
mest succesfulde i verdenshi-
storien – den har indtjent sin 
produktionspris foreløbig om-
kring 2.000 gange.

dukke op. Og senest var det så 
pornoen, der i 40-året for sin 
danske frigivelse blev trukket 
af stalden (bogstaveligt, skal 
det vise sig) af en af genrens 
flittigste udforskere, Nicolas 
Barbano.

Hertoft-crowden er en sek-
suelt venligtsindet forsamling. 
Folk summer hyggeligt. Even-
tuelle pornohadere har høfligt 
maskeret deres mishag. Og 
Barbano går direkte til Univer-
sitetsavisens medbragte, men 
uartikulerede spørgsmål.

»Folk spørger mig altid, 

kunne man tænke. Det virker 
som om, der er et stort poten-
tiale i film om mennesker, der 
ligger og knalder.

Universitetsavisen tager til 
forelæsning om pornografi for 
at blive klogere. På hospitalet.

 
De kloges sexklub
På Rigshospitalet holder 
Dansk Forening for Klinisk 
Sexologi og Sex & Samfund 
under banneret ’Hertoft-efter-
middage’ forelæsninger om 
menneskets seksualitet, ofte i 
pirrende sprogdragt. Alle kan 

ten er, at sexfilm har et stort 
publikum.

Det underlige, ja, paradok-
sale, er, at pornofilm samtidig 
er så dårlige. Måske har in-
struktørerne det bare for let, 
når publikum alligevel lider-
ligt tager imod deres slatne 
produkter? Eller også tiltræk-
ker pornobranchen bare ikke 
så mange dygtige fotografer 
eller klippere, eller porno-
orgelmusikanter eller karak-
terskuespillere, som man 
 skulle have troet?

På en måde er det en skam, 

PORNOgRAFIENS 
 FØDSELSDAg

Af Christoffer Zieler

I den vestlige verden bliver 
hvert 20. samleje i dag filmet 
og lagt på nettet, enten til salg 
eller til fri forlystelse for grati-
ster og andre onanister. 

Okay. Undskyld, læser. Det 
er ikke sandt, det med de man-
ge filmede samlejer. Men ind-
røm, at du et sekund overveje-
de, om det var. Det virkelige 
tal er formentlig lavere. Poin-

Har porno en fremtid?
På Rigshospitalet underholder Nicolas Barbano de frisindede om 
porno med en samlernørds begejstring. Ikke helt godt nok for 
Universitetsavisen 
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Boreman, der spillede Linda 
Lovelace og siden erklærede, 
at det, der foregik i Deep 
 Throat, reelt var voldtægt. 
 Eller til den endnu mere sørg-
modige historie om Bodil 
Joensen, hvis filmkarriere hel-
ler ikke førte noget godt med 
sig. Hun gik til i druk og de-
pression i en ung alder. 

Et par spørgsmål i salen 
kredser forsigtigt om denne 
form for bekymring ved por-
noen, dens kvindesyn, dens 
brug af mennesker i en kon-
tekst, der stadig placerer de 
medvirkende uden for mange 
menneskers begreber om det 
gode selskab. 

Nicolas Barbano ved det 
godt! Pornoskuespillere har 
fået aids, der bliver hver dag 
lavet grimme film af onde 
mennesker, men – og så er det 
igen en fan og samler, der ta-
ler – sex er jo så godt, så fri-
sættende. 

Feministerne i salen bliver 
pacificeret med en hurtig vif-
ten med en nyere pornofilm, 
der er instrueret af en kvinde, 
der deler deres holdninger. 

Og selv om verdens mest 
succesfulde pornofilm ikke 
hæver sig over niveauet i en 
studenterrevy, har danskerne 
alligevel fået bedre sex af 40 
års porno. På det punkt er Ni-
colas Barbano slet ikke i tvivl. 
Han slår ud med armene i en 
slags konklusion: 

»Sex er næstbedst efter kær-
lighed!« 

Porno kommer af os, men-
nesker, af vores seksualitet. 
Og indtil videre må vi vist ta-
ge, hvad vi kan få.

chz@adm.ku.dk

af en strimmel kvindeporno 
med blonde, strenge Candida 
Royale. Douche belysning, kla-
vermusik. Candida stønner og 
hvæser som en hullet vandpi-
be, mens manden med lo-
kumsskægget samvittigheds-
fuldt ifører sig kondom. Folk 
gaber.

Men Barbanos begejstring 
er intakt! Uhæmmet, ukritisk. 
Åh, nej. Nørder findes på teg-
neseriemesser, i strikkeklub-
ber eller inden for visse grene 
af verdensreligionerne. For 
nørder er det hele et, fedt, 
fedt. Det hele er spændende. 
Det hele er godt. Og det er 
nørdens passion, det ser vi nu, 
der flammer bag Nicolas Bar-
banos undseelige briller. Kun-
ne denne mand lige så godt 
være vild med veteranbiler, il-
lustrerede klassikere eller 
tændstikæsker som med ero-
tik? Måske spørgetiden kan af-
gøre det. 
 
Pornoficering og sex for 
penge
Seksualdebatten handler for 
tiden om retten til at sælge og, 
især, købe sex. Er det skadeligt 
at sælge sex? Socialdemokra-
terne har netop vedtaget, at, 
ja, det er det. Også selv om der 
er en hel del sexsælgere, der 
har pebet om, at de har det 
helt fint.
 Pornoskuespillere sælger 
helt ubestrideligt også sex, 
men det er usikkert, om man 
også har tænkt sig at forbyde 
deres virke i skøgebilledbran-
chen. 

Vi får se. Måske har politi-
kerne lyttet til folk som Linda 

porno uinteressant ved at eli-
minere tabuelementet); hvor-
efter de lyserøde porte åbnede 
sig og verden blev oversvøm-
met i et horende hav.

Pastorale og vandpibe
»Jeg kan vise den her film, 
hvor et ungt par har alminde-
lig sex med hinanden,« siger 
Nicolas Barbano. »Eller jeg 
kan vise en anden Ole Ege-film 
om ornepigen Bodil?«

»Ornepigen!,« råber salen. 
Og ret forbavsende er filmen 
med den mut stirrende Bodil 
tilsat musik af Beethoven. Og 
Bodil foretager sig en masse 
ting med sine dyr, som man 
nok ikke burde blande dyrene 
ind i, og slet ikke uden sikker-
hedssko.

»Er det pornografi, det vi li-
ge har set?,« spørger Barbano.

En mand i salen siger nej. 
Filmen fungerer jo ikke. Man 
kigger lidt rundt i salen.

Publikum får modgift i form 

»Sex er  
næstbedst 
efter  
kærlighed.«
Nicolas Barbano.

det, at vi især siden cirka 1800 
har befundet os i en tidsboble 
af abnorm seksualforskrækket-
hed, mener Barbano.

Han underbygger sin sexhi-
storie med billeder fra kun-
stens verden, hvor mytologien 
har fungeret som alibi for at gå 
erotisk bananas med marmor 
og maling. Det var også her, 
man pressede den til kanten, 
som man undertiden drattede 
ud over. ’Leda og svanen’ (an-
giveligt) af Francois Boucher 
var næppe heller gået i dag 
(googl den eksplicitte versi-
on). 

Barbano opridser nogle af 
de censurkampe, der har ud-
spillet sig, når øvrigheden har 
ønsket at klemme hårdt om 
det usømmelige og stække de 
lavere klassers ønsker om lir. 
Helt indtil den konservative 
justitsminister, Knud The-
strup, i 1969 fik ophævet for-
buddet mod billedporno (i et 
misforstået forsøg på at gøre 

Replikken ’det sagde hun 
også i går’ er et godt eksempel.

Snarrådige mennesker de-
monstrerer gang på gang, at 
det med disse seks ord er mu-
ligt at løfte enhver tænkelig 
menneskelig aktivitet ind i et 
pornografisk rum. 

Eller i den urovækkende va-
riant: Der er forskel på, om bil-
lederne fra skovbørnehavens 
udflugt hænger på opslagstav-
len nede i Solsikken, eller om 
de ligger på en russisk hjem-
meside for børnelokkere. 
Skønt billederne er de samme.

 
Har porno en fortid?
Den egentlige – og yderst inte-
ressante – kerne i Nicolas Bar-
banos eftermiddagsforedrag er 
et forsøg på at påvise, at por-
nografiens kulturhistorie 
strækker sig tilbage til antik-
ken. Når pornoen i perioder 
har været henvist til regnfrak-
kelommer og skuffen under 
boghandlerdisken, skyldes 

Nicolas barbano

Nicolas Barbano (f. 1963) udsendte i 2000 bogen Verdens 25 

hotteste pornostjerner og i 2004 instruerede han en sexin-

struktionsvideo målrettet kvinder, Sex-akademiet, i samar-

bejde med sexolog-kendis Joan Ørting. Derudover har Bar-

bano professionelt beskæftiget sig med en hel række andre 

popkulturelle genrer, ligesom han har skrevet journalistik og 

været tv-vært. Hans egen yndlingspornofilm hedder Dracula 

Sucks.

FAKTA
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Africa seminar
SEMINAR – Martin Brehm Christensen, KU, 

lectures about ‘Capital flight in Africa’s extractive 

industries – mechanisms and responsibilities’

Tid: 15/10 kl. 15-17 

Sted: Centre of African Studies, Købmager gade 

46, 4. sal

Arr.: Centre of African Studies, www.teol.ku.dk/

cas

Niels bohr Arkivet
SEMINAR – Christoph Lehner, Max-Planck 

Instituttet for Videnskabshistorie, Berlin, fore-

læser om ‘The Resolution of the Particle-Wave 

Dualism: Pascual Jordan and the Quantum Field 

Theory Program’  

Tid: 19/10 kl. 11.15

Sted: Niels Bohr Institutet, Auditorium A

Arr.: Niels Bohr Arkivet, www.nba.nbi.dk

KORT NYT

14. oktober 15.-19. oktober 19.-20. oktober 20. oktober

Når Jorden går under
KLIMAWORKSHOP – Med oplæg om natur-

katastrofer og dommedagsscenarier set i et 

huma nistisk perspektiv

Tid: 20/10 kl. 9-15.30

Sted: Nye KUA, lokale 27.0.17

Arr.: Saxo-Instituttet, http://historie.ku.dk/ar-

rangementer/klimaworkshops. Tilmelding til 

Anne Kathrine Gjerløff på akg@hum.ku.dk

Japansk Hôkensei – en  feudal 
bastard?
FROKOSTMØDE – Hør Morten Oxenbøll for-

tælle, mens du nyder din madpakke 

Tid: 19/10 kl. 12-13.15

Sted: Nye KUA, lokale 16.1.32

Arr.: Saxo-Instituttet

The future of Europe and  
human rights
EURECO LECTURES – Som et led i foredragsræk-

ken ‘7 challenges to Europe’ forelæser research 

associate professor Mikael Rask Madsen

Tid: 20/10 kl. 10-12

Sted: Alexandersalen, Bispetorv Annekset

Arr.: EURECO, www.jur.ku.dk/forskning/kalender

bolig søges

Nørrebro – Copenhagen 
Period: From the 1st of Novem-

ber 2009. 

Size: 2 room apartment, 59 

sqm. 

Rent: 6.553 kr. includes gas, 

electricity, free Internet and TV. 

Equipment: Furnished. 

Tenant: Guest researcher, stu-

dents or the like. 

Contact: Ulrik Aurelius Rahbek 

Ørum-Skov, e-mail: ulrik.aureli-

us.rahbek.orumskov@gmail.

com, tel. 2965 4412.

BOLIGER STILLINGER

vIP-stillinger

Jura

Professor i ophavsret
Et professorat i retsvidenskab 

med henblik på ophavsret er le-

digt til besættelse snarest mu-

ligt. Ved ansættelse lægges der 

afgørende vægt på dokumente-

ret høj grad af original viden-

skabelig produktion på interna-

tionalt niveau, evne til forsk-

ningsledelse og varetagelse af 

andre ledelsesfunktioner samt 

undervisningsmæssige kvalifika-

tioner. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se http://jur.ku.dk/stillin-

ger.

Ansøgningsfrist: 10/11-09, kl. 

12.

Professor i formueret
Et professorat i formueret med 

særlig henblik på entrepriseret 

er ledigt til besættelse snarest 

muligt. Ved ansættelse lægges 

der afgørende vægt på doku-

menteret høj grad af original 

videnskabelig produktion på in-

ternationalt niveau, evne til 

forskningsledelse og varetagel-

se af andre ledelsesfunktioner 

samt undervisningsmæssige 

kvalifikationer. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se http://jur.ku.dk/stillin-

ger.

Ansøgningsfrist: 10/11-09, kl. 

12.

Professor i EU-ret
Et professorat i retsvidenskab 

med henblik på EU-ret er ledigt 

til besættelse snarest muligt. 

Ved ansættelse lægges der af-

gørende vægt på dokumenteret 

høj grad af original videnskabe-

lig produktion på internationalt 

niveau, evne til forskningsledel-

se og varetagelse af andre le-

delsesfunktioner samt undervis-

ningsmæssige kvalifikationer. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se http://jur.ku.dk/stillin-

ger.

Ansøgningsfrist: 4/12-09, kl. 12.

Internationalt adjunktur
Et adjunktur i retsvidenskab er 

ledigt til besættelse snarest mu-

ligt. Ansættelse forudsætter vi-

denskabelige kvalifikationer 

som ph.d. eller tilsvarende in-

den for det pågældende forsk-

ningsområde. Ved den samlede 

vurdering af den enkelte ansø-

ger lægges der vægt på ansø-

gerens forsknings- og undervis-

ningspotentiale, samt fagområ-

dets retsvidenskabelige og in-

ternationale karakter. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se http://jur.ku.dk/stillin-

ger.

Ansøgningsfrist: 10/11-09, kl. 

12.

Sundhedsvidenskab

Professor in rheumatology
Applications are invited for a 

 fixed-term (5 years) clinical pro-

fessorship with special emphasis 

in diagnosis and non-surgical 

intervention in osteoarthritis, at 

the Department of Orthopae-

dics and Internal Medicine to 

commence as soon as possible. 

The position consists of a sala-

ried professorship at the Faculty 

of Health Sciences and a consul-

tancy in the Capital Region of 

Denmark, with service at Frede-

riksberg Hospital, The Parker In-

stitute. It is a requirement for 

appointment that the applicant 

is accepted for both the profes-

In a climate of change
SEMINAR – Stig Jensen, Center of African 

Stu dies, gives an analysis of developments in 

international environmental debate, with 

 special focus on Africa

Tid: 14/10 kl. 13-15

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 

46, 4. sal

Arr.: Centre of African Studies, www.teol.

ku.dk/cas

The globalisation of 
 sporting space 
FORELÆSNING – Professor emeritus John 

 Bale, Keele University, UK, er bedst kendt for 

sin forskning i sportsgeografi. I sit foredrag 

kommer han bl.a. ind på begrebet ’homoto-

pia’ 

Tid: 14/10 kl. 15-16.30

Sted: Institut for Idræt, AB-bygning, AB2

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

Indiske eksperimenter på KUA
PERFORMANCE – En af Indiens ledende instruktører inden for alternativt teater, Parnab 

Mukher jee, kommer til København for at give en smagsprøve på sit soloshow ’Necropolis: 

 Rehearsing Koltes in such times’. Parnab Mukherjee vil desuden lede en tredages workshop  

under titlen ’Freedomspeak: The activist body, the activist text and the activist space theatre 

explora tion’. Det er Erasmus Mundus-studerende fra uddannelsesprogrammet Performing Arts 

Congress 2009, der har været med til at stable arrangementet på benene. Mere information  

på www.empac-dk.blogspot.com eller via empac.dk@gmail.com.

Du kan opleve Necropolis d. 11. oktober kl. 19.30 i Indre By Kulturhus på Charlotte Amundsens 

Plads og d. 13. oktober kl. 19.30 i ’Black Box’-salen på KUA. Der er workshop i Indre By Kultur-

hus kl. 13-17 d. 11. oktober og i ’Black Box’-salen på KUA d. 12.-13. oktober kl. 13-17. Billetter 

til performancen/workshoppen koster 50/150 kr. for studerende og 80/400 kr. for ikke-stude-

rende. 

Efterårskurser på fakultetsbibliotekerne
KUBIS – Traditionen tro afholder Københavns Universitets Biblioteks- og Informationsservice 

(KUBIS) en række kurser i løbet af efterårssemestret på de forskellige fakultetsbiblioteker. For 

studerende på Sundhedsvidenskab er der godt nyt at hente, hvis der er problemer med at finde 

rundt i Cochranedatabaserne eller søgesystemet PubMed/MEDLINE. De studerende på Humani-

ora kan ligeledes hente hjælp til informations- og litteratursøgning i deres systemer.

 Er du ny studerende, er der også mulighed for at få en rundvisning på de forskellige fakul-

tetsbiblioteker, ligesom alle studerende kan få en introduktion til KUBIS’ egen database Rex 

samt den landsdækkende biblioteksbase Bibliotek.dk. De fleste af kurserne er gratis, men en-

kelte kræver betaling. Husk tilmelding.

Der er flere kurser at finde på nettet. Læs mere om de enkelte kursusudbud og tilmeldings-

frister på www.kb.dk/da/kub/kurser.

APOKALYPSE – Klimaworkshoppen præsenterer humanistiske 

perspektiver på dommedagsscenarier og naturkatastrofer.  

På billedet stammer fra den snart aktuelle dommedagsfilm The 

Road baseret på den amerikanske forfatter Cormac Mccarthy og 

med den danske skuespiller Viggo Mortensen i hovedrollen.
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20.-21. oktober 21. oktober 22. oktober 22.-23. oktober14. oktober 15.-19. oktober 19.-20. oktober 20. oktober

Evolution i biosemiotisk 
 belysning
FOREDRAG – Ved lektor Jesper Hoffmeyer, 

Biologisk Institut, KU  

Tid: 22/10 kl. 19.30

Sted: Auditorium B, Biologisk Institut 

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening, www.aki.

ku.dk/dnf

Enemy at the gate?
GÆSTEFORELÆSNING – Dr. Douglas Pratt, 

Dept. of Philosophy and Religious Studies, 

University of Waikato, New Zealand, forelæser 

under titlen ’Models of Response to Contem-

porary Religious Plurality’

Tid: 23/10 kl. 13.15-15.00 

Sted: Købmagergade 46, auditorium 11

Arr.: Teologisk Fakultet

Facehooked
SEMINAR – Charles Kinga, Centre of African 

Studies and Kenya lectures about ‘Disambigua-

ting the use of new media in scientific research 

methodology’

Tid: 22/10 kl. 15.15-17.00 

Sted: Centre of African Studies, Købmager gade 

46, 4. sal

Arr.: Centre of African Studies, www.teol.ku.dk/

cas

Maskuline selvfremstillinger
HERTOFT-EFTERMIDDAGE – Lektor i kunsthisto-

rie, Rune Gade, sætter fokus på ændringerne i 

mænds selvopfattelse efter feminismens opblom-

string i 1970erne. Oplægget tager udgangspunkt 

i kunstneren Richard Winthers værker

Tid: 22/10 kl. 16-18

Sted: Rigshospitalet, psykiatrisk auditorium, opg. 

61a

Arr.: Sex & Samfund og Dansk Forening for Kli-

nisk Sexologi

Western and Islamic laws
GÆSTEFORELÆSNING – Senior Lecturer Dr. 

 Prakash A. Shah, School of Law, Queen Mary 

 University of London, forelæser som et led i fore-

dragsrækken ‘Islam Lecture Series’

Tid: 21/10 kl. 15-17

Sted: Nye KUA, lokale 27.0.09

Arr.: KU’s Islamsatsning, CEIT og CNIO, www.is-

lam.ku.dk

Om begrebet accept 
FOREDRAG – Peter la Cour diskuterer accept- 

begrebet og dets placering inden for de forskel-

lige, psykologiske retninger

Tid: 21/10 kl. 19-21

Sted: CSS, lokale 1.1.18

Arr.: Forum for Eksistentiel Psykologi og  Terapi, 

www.eksistentielpsykologi.dk. Entré for  ikke- 

medlemmer

Reality in many worlds? 
FORELÆSNING – Dr. Christoph Lehner, Max 

Planck Institute for the History of Science, 

forelæser om Einsteins realisme og Everetts 

kvantemekanik 

Tid: 20/10 kl. 17

Sted: Auditorium 10, H. C. Ørsted Instituttet

Arr.: Videnskabshistorisk Selskab, www.math.

ku.dk/videnskabshistorie

Environmental education  
in Africa
SEMINAR – With Heila Lodz-Sisitka, asso-

ciated professor, Rhodes University, South 

Africa about climate changes in Africa

Tid: 21/10 kl. 13-15

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 

46, 4. sal

Arr.: Centre of African Studies, www.teol.ku.

dk/cas

sorship and the consultancy. 

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/stillin-

ger or www.laegejob.dk. For 

further information contact the 

Faculty, tel. 3532 7545, or the 

Personnel Office at Frederiks-

berg Hospital.

Application deadline: 26/10-09, 

at 14 noon. 

Professor in clinical research 
design and analysis
Applications are invited for a 

 fixed-term (5 years) clinical pro-

fessorship at Department of 

Surgery and Internal Medicine 

to commence as soon as possi-

ble. The position consists of a 

salaried professorship at the 

 Faculty of Health Sciences and a 

consultancy with The Nordic 

 Cochrane Centre at Rigshospita-

let. It is a requirement for ap-

pointment that the applicant is 

accepted for both the profes-

sor ship and the consultancy. 

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/stillin-

ger or www.laegejob.dk. For 

further information contact the 

Faculty, tel. 3532 7545, or the 

Personnel Office at Rigshospita-

let, tel. 3545 3545.

Application deadline: 27/10-09, 

at 14 noon. 

Associate professor and 
molecular biologist 
A combined position as associ-

ate professor in biomedical mi-

crobiology at the Department 

of International Health, Immu-

nology and Microbiology and as 

molecular biologist in clinical 

microbiology at the Centre of 

Diagnostic Investigations, De-

partment of Clinical Microbiolo-

gy, Rigshospitalet, is vacant for 

a period of five years. 

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/stillin-

ger or contact the Faculty, tel. 

3532 6643.

Application deadline: 8/12-09, 

at 14 noon.

Professor in medical  
psychology
Applications are invited for a 

 fixed-term (5 years) professor-

ship with special duties in medi-

cal psychology at the Depart-

ment of Public Health to 

commence as soon as possible. 

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/stillin-

ger or contact the Faculty, tel. 

3532 7106. For further informa-

tion contact the Head of De-

partment Mette Madsen, tel. 

3532 7633, e-mail: m.madsen@

pubhealth.ku.dk.

Application deadline: 8/12-09, 

at 14 noon.

Professorship in radiology 
Applications are invited for a 

clinical professorship with spe-

cial focus on hyperpolarized 

carbon-13 and MR at the De-

partment of Diagnostic Sciences 

to commence as soon as possi-

ble. The position consists of a 

salaried professorship at the Fa-

culty of Health Sciences and a 

consultancy in the Capital Regi-

on of Denmark, with service at 

Hvidovre Hospital, Department 

of MRI. It is a requirement for 

appointment that the applicant 

is accepted for both the profes-

sorship and the consultancy. 

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/stillin-

ger or www.laegejob.dk. For 

further information contact the 

Faculty, tel. 3532 4366, or the 

Personnel Office at Hvidovre 

Hospital, tel. 3632 2894.

Application deadline: 9/12-09, 

at 14 noon. 

Professor in social 
 epidemiology
Applications are invited for a 

professorship at the Depart-

ment of Public Health to 

commence as soon as possible. 

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

extract. See www.ku.dk/stillin-

ger or contact the Faculty, tel. 

3532 6643. For further informa-

tion contact the Head of De-

partment Mette Madsen, tel. 

3532 7633, e-mail: m.madsen@

pubhealth.ku.dk.

Application deadline: 11/12-09, 

at 14 noon.

Humaniora

Professorat i tysk 
Institut for Engelsk, Germansk 

og Romansk opslår et professo-

rat i tysk til besættelse fra 1/2-

10 eller snarest derefter. En an-

søger med forskning inden for 

tysk historie og kulturhistorie 

vil blive foretrukket.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

el. kontakt Mette Christensen, 

tlf. 3532 8087, e-mail: mec@

hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 19/10-09, kl. 

12.

Adjunkt eller lektor  
i etnologi
Ved SAXO-Instituttet er to stil-

linger som enten adjunkt eller 

lektor i etnologi ledige til be-

sættelse fra 1/2-10 eller snarest 

derefter.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger 

el. kontakt Mette Christensen, 

tlf. 3532 8087, e-mail: mec@

hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 22/10-09, kl. 

12.

biovidenskab

Professor in veterinary clini-
cal neurology
The Department of Small Ani-

mal Clinical Sciences wishes to 

appoint a professor with special 

responsibilities from 1/4-10 or 

as soon as possible thereafter.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

extract. See www.life.ku.dk/

jobs. 

Application deadline: 14/12-09.

Postdoc-stipendier

biovidenskab

Macroecology, evolution 
and climate
At the Center of Macroecology, 

Evolution and Climate a num-

ber of postdoctoral positions is 

available in Macroecology, Bio-

geography, Evolution, Populati-

on Biology, Oceanographic Pro-

cesses, Climate, Conservation 

Biology, and Environmental 

Economics. The positions are 

part of an integrated terrestrial 

and marine research program 

addressing fundamental ques-

tions on the origin, mainte-

nance, conservation and future 

of life and biological diversity 

on Earth.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

extract. See www.bio.ku.dk/om/

jobs. 

Application deadline: 31/10-09. 

Postdoc in food chemistry
Department of Food Science 

 wishes to appoint a postdoc 

from 1/12-09 or as soon as pos-

sible thereafter for a period of 

4 years. The appointee should 

have qualifications within the 

following areas: Food chemi-

stry; physical chemistry, in parti-

cular reaction kinetics; mecha-

nistic organic chemistry; and 

chromatographic and spectro-

scopic techniques.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

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

Application deadline: 22/10-09, 

at 12 noon. 

Ph.d.-stipendier

Teologi

Ledige ph.d.-stipendier 
Teologisk Fakultet har to ledige 

ph.d.-stipendier til besættelse 

fra d. 15/12-09. Stipendierne 

har en varighed af tre år og kan 

søges inden for hele fakultetets 

forskningsområde. Tildeling af 

et stipendium medfører ind-

skrivning som ph.d.-studerende 

ved Det Teologiske Fakultets 

ph.d.-skole og tilknytning til 

Forskerskolen Religion og Sam-

fund. Yderligere opslås en fri-

plads, som indebærer, at fakul-

tetet stiller ressourcer (kontor-

hold, vejledning mv.) til rådig-

hed for gennemførelse af en 

ph.d.-uddannelse. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger.

Ansøgningsfrist: 16/11-09, kl. 12. 

biovidenskab

Macroecology, evolution 
and climate
At the Center of Macroecology, 

Evolution and Climate a num-

ber of PhD studentships is avai-

lable in Macroecology, Biogeo-

graphy, Evolution, Population 

Biology, Oceanographic Proces-

ses, Climate, Conservation Bio-

logy, and Environmental Econo-

mics. The positions are part of 

an integrated terrestrial and 

marine research program ad-

dressing fundamental questions 

on the origin, maintenance, 

conservation and future of life 

and biological diversity on 

Earth.

Full announcement: Applica-

tions cannot be based on this 

extract. See www.bio.ku.dk/om/

jobs. 

Application deadline: 31/10-09. 

TAP-stillinger

biovidenskab

Fuldmægtig til controller-
funktioner 
Fødevareøkonomisk Institut 

genopslår en stilling som fuld-

mægtig til controller-funktioner 

samt økonomi- og projektsty-

ring med start fra d. 1/11-09 el-

ler snarest derefter. Den fuld-

mægtige skal bistå instituttets 

forskere med at identificere 

danske og udenlandske forsk-

ningsprogrammer, være con-

troller for eksterne forsknings-

midler og -projekter, bistå se-

kretariatslederen med budget-

lægning og den løbende bud-

getopfølgning.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

Ansøgningsfrist: 19/10-09, kl. 12.

Sundhedsvidenskab

Publikumsmedarbejder til 
Medicinsk Museion
Dine hovedopgaver vil være at 

sælge og organisere omvisnin-

ger og andre faglige arrange-

menter samt stå for en række 

administrative opgaver.

Fuldt opslag: Dette opslag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se http://www.ku.dk/stil-

linger/tap/. 

Ansøgningsfrist: 21/10-09.
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24. oktober 26.-27. oktober 27. oktober 27.-28. oktober

Climate lecture
FOREDRAG – Den engelske energi- og klima-

minister Ed Miliband besøger Københavns 

Universitet for at tale om klimaudfordringen

Tid: 24/10 kl. 11.00-12.30 

Sted: Festsalen, Københavns Universitet

Arr.: Klimasekretariatet, KU. www.klima.ku.dk

Hjernebark og syntaktiske 
træer 
FOREDRAG – Mikkel Wallentin og Ken Rams-

høj Christensen fra Center for Funktionelt In-

tegrativ Neurovidenskab, Århus, holder oplæg 

om sprog og hjerne

Tid: 27/10 kl. 14.15-16.30 

Sted: Gamle KUA, P1 (pavillon nær mødeste-

det)

Arr.: Lingvistkredsen, www.lingvistkredsen.dk

Mød en kunstner
ARTIST TALK – Den unge, danske kunstaka-

demistuderende Astrid Marie Christensen for-

tæller om sit kunstprojekt

Tid: 28/10 kl. 15-17

Sted: Roland Bar, bygn. 21, lok. 21.0.15

Arr.: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab 

Polymorfien
FOREDRAG – Lotte Lambertsen, SSI, forelæser 

under titlen ’Overvågning af meningokokker og 

årsag til smitsom meningitis’

Tid: 27/10 kl. 15-16

Sted: SSI, bygn. 37, kantinen

Arr.: Polymorfien, www.ssi.dk

gammel Testamente som 
 kulturarv
FOREDRAG – Forskningsleder, lektor, ph.d., 

 Pernille Carstens fortæller om sit daglige arbejde 

i forskningscentret Bible and Cultural Memory 

(BiCuM), hvor der sættes fokus på Gammel Testa-

mente som et kulturelt udtryk 

Tid: 27/10 kl. 19.30 

Sted: Kældercaféen, Købmagergade 44, kælde-

ren, over gården

Arr.: Teologisk Forening

Evolution, time and eternity 
FOREDRAG – Biskop dr. teol. Antje Jackelén fra 

Lund forelæser under titlen ‘Time and Change in 

Science and Theology’. Universitetspræst, cand.

teol. Nicolai Halvorsen står klar med respons

Tid: 26/10 kl. 19

Sted: Teologisk Fakultet, Købmagergade 46, aud. 

7

Arr.: Forum for Eksistens og Videnskab, www.fo-

rumforeksistensogvidenskab.dk. Entré 20 kr.

Topografiske infiltrationer
FOREDRAG – Kirsten Hastrup, Institut for Antro-

pologi, KU, forelæser om udfordringer til en ny 

realisme i samfundsvidenskaben 

Tid: 27/10 kl. 15

Sted: Samfundsvidenskabeligt Fakultet, lokale 

15.3.01

Arr.: Forum for Samfundsvidenskabernes Filosofi, 

www.samfil.dk 

NAVNE

Legater

The Prince Christian 
 Fellow ship 
The Victor Chang Cardiac Re-

search Institute og Videnskaber-

nes Selskab opslår et legat for 

2010 til en naturvidenskabelig 

forsker på postdoc-niveau. Le-

gatet dækker et års ophold i 

Sydney på Victor Chang Cardiac 

Research Institute. Nærmere be-

tingelser kan ses under legater 

på www.royalacademy.dk eller 

på www.victorchang.edu.au.

Ansøgningsfrist: 16/11-09. 

Kontakt: Pia Grüner, e-mail: 

pbg@royalacademy.dk, tlf. 3343 

5300.

biskop Rasmus Møllers 
 Legat 
Legatet uddeles med 1.100 kr. 

én gang årligt i 3 år til en stu-

derende ved Københavns Uni-

versitet, hvis forældre er bosid-

dende i Lolland-Falsters Stift. 

Ansøgninger, vedlagt doku-

mentation for studieaktivitet, 

sendes til provst Anne Birgitte 

Villadsen, Alléen 11, 4990 Saks-

købing.

Ansøgningsfrist: 19/10-09. 

Kontakt: Anne Birgitte Villad-

sen, e-mail: abv@km.dk, tlf. 

5470 5408.

STØTTE FORSVAR

Disputatsforsvar

Humaniora

Lotte Thrane
Titel: Tusmørkemesteren – 10 

kapitler om Lorenz Frølich og 

hans tid.

Tid: 6/11-09, kl. 13. 

Sted: Nye KUA, aud. 21.0.54.

Officielle opponenter: Forfatter 

og forskningslektor, dr.phil. Mi-

kael Wivel og professor, dr.phil. 

Erik A. Nielsen.

Opponenter ex auditorio: Kan 

melde sig til dekanen eller for-

svarslederen.

Afhandlingen: Er udkommet på 

forlaget Vandkunsten og kan 

købes for 749 kr. Bedømmelses-

udvalgets indstilling kan købes 

for 1 kr. pr. side ved henvendel-

se til Kompendieudsalget Hu-

maniora, tlf. 3532 9161.

Ph.d.-forsvar

Jura

Silvia Adamo
Titel: Citizenship Law and the 

Challenge of Multiculturalism – 

The Case of Denmark.

Tid: 9/10-09, kl. 14.

Sted: Anneks A, Studiegaarden, 

Studiestræde 6.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til Annette Winzentsen, e-

mail: anw@jur.ku.dk.

Sundhedsvidenskab

Jeppe Madura Larsen  
Titel: Immune Mechanisms in 

Allergic Contact Dermatitis.

Tid: 22/10-09, kl. 15.

Sted: Panum Instituttet, Lunds-

gaard Auditoriet. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: jeml@bio.dtu.

dk.  

Thomas bandholm  
Titel: Lower-leg muscle size and 

function in children with cere-

bral palsy. Effects of botulinum 

toxin type A and physical reha-

bilitation.

Tid: 28/10-09, kl. 14.

Sted: Hvidovre Hospital, audito-

rium 3 og 4. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: thomas.band-

holm@hvh.regionh.dk.  

Marianne Hald  
Titel: Hand eczema-severity and 

medical attendance in relation 

to prognosis.

Tid: 30/10-09, kl. 14.

Sted: Gentofte Hospital, store 

auditorium.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: MARHAL02@

geh.regionh.dk.

Naturvidenskab

Henrike Semmler 
Titel: Comparative neuromuscu-

lar development in the flat-

worm-like phyla Acoela and Pla-

tyhelminthes.

Tid: 12/10-09, kl. 9.30.

Sted: Biologisk Institut, bygn. 1, 

auditorium A.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på Akvatisk Sektion, 

bygn. 3, 2. sal, Universitetspar-

ken 15.

Jonas Thue Treebak
Titel: Regulation of Rab-GTPase 

activating proteins, TBC1D1 and 

TBC1D4.

Tid: 28/10, kl. 14.

Sted: August Krogh Bygningen, 

auditorium 1. 

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på Institut for Idræts 

bibliotek, Nørre Alle 51.

Royalt håndtryk til  
finmekaniker
Til de liflige toner af radioens pigekor løb Lasse H. Lund med både 
sølvmedaljen og 10.000 kr. ved årets medaljefest på Københavns  
Rådhus 

Der var prominent besøg af kongefamilien og taler af undervisningsminister Bertel 

Haarder og overborgmester Ritt Bjerregaard, da Lasse H. Lund fik overrakt sin medal-

je for en fremragende præstation i de afsluttende prøver på uddannelsen som fin-

mekaniker ved Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Sundhedsvidenskabeligt 

Fakultet, KU. Lutter 12-taller blev det til.

 Den fireårige uddannelse som finmekaniker afsluttes med en teoretisk eksamen 

samt en praktisk eksamen, hvor opgaven for Lasse H. Lund var at fremstille en blod-

pumpe. Hans projekt blev efterfølgende vurderet hos forskellige faginstitutioner og 

fundet af en sådan kvalitet, at han indkasserede en indstilling til en sølvmedalje ved 

årets medaljefest på Københavns Rådhus. Med medaljen følger desuden et legat på 

10.000 kr.

 På Institut for Cellulær og Molekylær Medicin er de stolte af deres medaljemodta-

ger. Situationen er dog ikke uvant for dem. Selv om uddannelsen hører til blandt de 

mindre kendte på Københavns Universitet, har instituttet gennem tiden stået bag ik-

ke mindre end seks medaljemodtagere.   

LILLEBROR  

MILIBAND – Den en-

gelske energi- og kli-

maminister Ed Mili-

band og lillebror til 

udenrigsminister David Miliband taler på Kø-

benhavns Universitet den 24. oktober 2009.
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28. oktober 28. oktober 31. oktober 2. november24. oktober 26.-27. oktober 27. oktober 27.-28. oktober

UniRevyen 2009
REVY – For tredje gang samler Studenterforenin-

gen revyerne på Københavns Universitet og giver 

de studerende et revyshow med det bedste revy-

erne har produceret det sidste års tid. Der er fest i 

Kommunens Café efter showet  

Tid: 31/10 kl. 20 

Sted: Kommunehospitalet (CSS) 

Arr.: Studenterforeningen, www.studenterfor-

eningen.dk. Billetsalget starter d. 1/10. Skriv til 

oes@studenterforeningen.dk. UniRevy og fest  

75 kr./50 kr. for medlemmer 

Lever nationalkunsten? 
FOREDRAG – Mød forfatter Janne Teller og mu-

seumsinspektør på Statens Museum for Kunst 

Henrik Holm som et led i efterårets foredrags-

række ’Kultur, romantik og nation’

Tid: 28/10 kl. 19

Sted: Den Sorte Diamant

Arr.: Den Sorte Diamant, www.kb.dk.  

Billetter 60 kr./stud. 30 kr.

Fra gymnastikteori til 
 humanfysiologi
FOREDRAG – Med oplæg af Bodil Nielsen og 

Jørn Hansen 

Tid: 28/10 kl. 15-17

Sted: Store Auditorium, Institut for Idræt

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

beyond Climate?
SEMINAR – With PhD Jonas Østergaard 

 Nielsen, KU, about the impact of climate varia-

bility and change on social life in Northern 

Burkina Faso

Tid: 28/10 kl. 13-15

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmager- 

gade 46, 4. sal

Arr.: Centre of African Studies, www.teol.ku.

dk/cas

Udnævnelser

Lars Edvinsson
NY PROFESSOR – Dr.med. Lars Edvinsson er tiltrådt 

et professorat i Receptor Regulation ved Cerebro- og 

Kardiovaskulær Sygdom på Det Sundhedsvidenska-

belige Fakultet, KU, med tilhørende overlægestilling 

på Glostrup Hospital. Lars Edvinssons forskning foku-

serer på de grundlæggende cellulære mekanismer, 

der står bag iskæmi i hjerte og hjerne. Iskæmi er en 

utilstrækkelig gennemblødning af et vævsparti, 

hvorfor området ikke får ilt og næring nok, hvilket 

kan føre til celle- og vævsdød. Han undersøger des-

uden kroppens umiddelbare reaktion på iskæmi for 

at finde mekanismer, der på sigt kan bruges i be-

handlingen.

Cecil C. Konijnendijk
NY PROFESSOR – Cecil C. Konijnendijk er udnævnt 

som professor i parkforvaltning ved Skov & Land-

skab, Life, KU. Den nyudnævnte professors spids-

kompetence ligger inden for urban green space 

governance. Det vil sige beslutningsprocesser vedrø-

rende byens grønne områder og disse områders vig-

tige bidrag til samfundet. Hans forskning er med til 

at belyse, hvordan de forskellige offentlige og priva-

te aktører spiller sammen i beslutningsprocesserne, 

eller hvordan brugerne kan inddrages på en fornuf-

tig måde. Cecil C. Konijnendijk interesserer sig for, 

hvordan byer kan brande sig med grønne områder 

og profiler. Fagligt brænder han for at skabe en 

bedre forståelse for den vigtige rolle, parker og an-

dre grønne områder har i et moderne samfund.

Tildelinger

Inge Stupak Møller
ÆRESPRIS – De Danske Forstkandidaters For-

ening har tildelt Heilmanns ærespris for yngre 

skovforskere til Inge Stupak Møller fra Skov & 

Landskab, Life, KU. Inge Stupak Møller forsker i, 

hvordan skovene kan producere træ til energifor-

mål på en bæredygtig måde. Hun har blandt an-

det udviklet modeller og værktøjer, der bereg-

ner, hvor mange næringsstoffer der fjernes ved 

forskellige typer hugst. Værktøjerne er vigtige, 

fordi de baner vejen for de resultater, der i sidste 

ende danner grundlag for beslutningerne om, 

hvor intensivt man kan udnytte skoven under for-

skellige forhold. Inge Stupak Møller arbejder des-

uden med kulstoflagring i skov og skovjord, spe-

cielt til brug for Danmarks afrapportering til 

 Kyoto Protokollen og Klimakonventionen. 

Oluf borbye Pedersen 
 PRESTIGEMEDALJE – Professor, overlæge, 

dr.med., Oluf Borbye Pedersen fra Det Sundheds-

videnskabelige Fakultet, KU og Hagedorn Insti-

tuttet modtog i forbindelse med sin forelæsning 

for 17.000 delegerede ved Den Europæiske Dia-

betesorganisations (EASD) internationale kongres 

i Wien den 2. oktober 2009, den prestigefyldte 

Claude Bernard Award. Prisen er den største an-

erkendelse indenfor international diabetesforsk-

ning på lige fod med den amerikanske Banting 

Award. Oluf Borbye Pedersen fik den internatio-

nale hæder og medaljen for det pionerarbejde 

han sammen med sit forskerteam har udført ved 

at aflæse og fortolke de programmeringsfejl i 

menneskets arveanlæg (dna), der øger risikoen 

for at udvikle diabetes, overvægt og åreforkalk-

ningssygdomme. 

The evolution of Icelandic 
 romance
LECTURE – Marianne Kalinke, professor eme-

rita of Germanic Languages and Literatures, 

Univer sity of Illinois, lectures about ‘The inter-

play of translations and indigenous literature 

in the evolution of Icelandic romance’

Tid: 2/11 kl. 14.15

Sted: Nye KUA, lokale 27.0.09

Arr.: Nordisk Forskningsinstitut, Den  

Arna magnæ anske Samling

REVY – Studenterforeningen 

byder på crème de la crème af 

årets revyer på Københavns 

Universitet med efterfølgende 

fest. På fotoet ses udsnit af Uni-

Revyen fra sidste år. 

SVAR:

A) Søren: kanin, Simpsons, LG, motorcykelkørekort.

b) Simon: hunden Monty, Klovn, Sony Ericsson, politik.

C) Jesper: hunden Tumle, 2900, Samsung, badminton. 
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SPOT

QUIZ

Af Maria Purtoft

Økonomi, statskundskab og jura er studie-
retninger befolket med typer, der umiddel-
bart – for det utrænede øje – kan være svære 
at skelne fra hinanden. 

Men det skal jo ikke altid være let, så tag 
kampen op, og se, hvor mange af svarene du 
kan kombinere med den rigtige person.

Denne gang byder på drengedrømme om 
motorcykler og mafioso-liv, og en bunke kæ-
ledyr med navne, der ikke skuffer.

Hvilken en af fyrene tror du, (med ærgrel-
se) blev grebet af ’touch-mobil’-stemningen? 
Og hvem har som dreng haft en udbryderka-
nin, der åd sig ud i det frie liv?

Fat pennen, og mød Søren, Jesper og Si-
mon. 

Hvilken tv-serie ser du?
»Jeg kan ikke rigtig finde ud af at følge med i 
serier, men jeg kan godt lide at se Simpsons, 
Futurama eller Family Guy, når jeg keder 
mig eller burde læse til eksamen. Det er 
enormt afslappende. Jeg behøver ikke rigtig 
at følge med og kan bare sidde og fnise eller 
halvsove, mens det kører.«

»2900 Happiness. Den kræver ikke noget, 

og så har den visse ligheder med en række per-
soner fra mit studium.«

»Vil nok smide to serier på bordet: Klovn og 
Sopranos. Der er sgu nok ikke så mange intelli-
gente ord, der kan forklare det. Tv-serier skal 
grundlæggende underholde, og disse serier er 
sjove og lidt anderledes. Derudover vil alle jo 
gerne være en mafioso!«

Har du (haft) et kæledyr?    
»Mine forældre har en hund, Monty, en ameri-
kansk cockerspaniel. Monty har faktisk været i 
DR Vejret, og den er blevet omtalt som en ’løve-
lignende’ hund.«

»Jeg havde engang for længe siden en kanin 
med det opfindsomme navn Hopper, men en 
skønne dag åd den sig bogstaveligt talt ud af sit 
bur og stak af. Jeg så den aldrig igen, og jeg er 
ikke sikker på, hvad jeg har lært af hele episo-
den. I virkeligheden kan jeg også bedre lide kat-
te.«

»Jeg havde engang en hund, Tumle. Flink 

Kend dine 
ting, mand
Tykke bøger, tørre tal 
og paragraffer møder 
drengedrømme om 
motorcykler og 
mafioso-liv 

Hvis er hvis? A, b, eller C?

Motorcykelkørekort

badminton

Politik

fyr, men lidt af en tidsrøver.«

Hvilken mobiltelefon har du?
»Sony Ericsson W715. Den fik jeg anbefalet af 
min svogers telefonsælger-ven, og det er jo et 
udmærket udgangspunkt i forhold til hurtigt at 
få anskaffet sig en telefon. Den har radio, inter-
net og er rimelig billig.«

»Samsung F480 Touchwiz. Det giver ingen 
mening, at jeg har den telefon. Den er dyr og 
uduelig. Jeg har den, fordi jeg blev grebet at 
’touch’-stemningen.«

»Jeg har en LG KF510. Når jeg skal vælge en 
telefon, skal den sådan set bare kunne ringe og 
skrive. Jeg tænder ikke så meget på alt det der 
internet og GPS-halløj, men jeg kan godt lide, 
at min telefon ser lidt smart ud. Og det gør 
den!«

Hvad laver du i din fritid?
»Jeg spiller badminton. Man skal vel holde sig 
bare lidt i form. For tiden er det helt store for 
mig i øvrigt motorcykler.«  

C: Jesper, 24 år, læser jura.b: Simon, 24 år, læser statskundskab.A: Søren, 23 år, læser økonomi.

»Jeg laver mange mere eller mindre inte-
ressante ting i min fritid. Det for tiden mest 
ophidsende er, at jeg er ved at tage motorcy-
kelkørekort. Det er virkelig en fornøjelse, og 
vel lidt enhver mands drøm dybest nede. 
Desuden har vi efterhånden et ikke ubetyde-
ligt antal motorcykler i min familie.«

»Jeg bruger en del tid på politisk arbejde. 
Derudover prøver jeg lejlighedsvis at få ud-
nyttet nogle af de mange kulturelle tilbud 
man får, når man bor i København. Endelig 
træner jeg en par gange om ugen og bruger 
selvfølgelig en masse tid med min kæreste 
og venner.« 

Hvem ser hvilken serie?

Hvem har (haft) hvilket kæledyr?

Hvem har hvilken mobil?

Hvem laver hvad i sin fritid?

Svarene findes nederste på side 15.
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wives band together 
Partners of international staff find out that  

they are an unexploited asset

Time to open up
Humanities stopped favouring Danish Ph.D.s.  

Now it is the rave for internationals

Urge to eat
Variants of genes control the need to binge eat.

This explains why some do, and some don’t

NEWS IN ENGLISH
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u n i v e r s i t y  of  c ope n h ag e n
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God doesn’t mind:    
Cartoons blasphemy four years on.  
See page 2 >



evening. Do all religious feel-
ings, even the feelings of 
members of the Church of the 
Flying Spaghetti Monster or 
the Jedi Church, deserve to be 
respected on the same level as 
race, sexuality and political 
persuasion, or are some simply 
too silly to be taken seriously? 

Tøger is rash enough to call 
the Church of the Flying Spa-
ghetti monster and Jedi reli-
gions ‘absurd’. I wouldn’t dare, 
personally. 

Never mind religious senti-
ments, those Jedi know some 
pretty scary mind tricks, and 
who knows what Spaghetti 
monsters would do, if pro-
voked. 

Apparently religions have to 
earn respect, just like the rest 
of us. To deserve a solemn 
tone, they have to be around 
for a long time, have lots of 
followers and get involved in 
public debates, says Tøger. But 
bullying is always a no-no, no 
matter how silly things get.  

luci@adm.ku.dk

figures of these religions are 
not considered to be perfect. 
They have human failings and 
are therefore ‘fair game’.  

Mohammed, on the other 
hand, is considered by believ-
ers to be the only perfect hu-
man being. He is therefore no 
laughing matter. 

On the other hand, as Tøger 
Seidenfaden logically points 
out, that still makes him a per-
son, and this lies at the root of 
the ban on pictorial represen-
tations of Mohammed. The 
point of the ban is to prevent 
idol worship and maintain the 
purity of Islamic monotheism. 

Bullying, not theology
Whatever the purpose of the 
infamous cartoons, it was cer-
tainly not to raise the Prophet 
to the level of God. So the 
problem with the cartoons is 
actually not theological at all, 
argues Seidenfaden. It is about 
bullying a minority.   

Does that mean we should 
just say pleasant things about 
Mohammed and be done with 
it? Not according to our two 
speakers. There is a big differ-
ence between religious cri-
tique and ridicule, says Sei-
denfaden, and religions 
should be respected on the 
same level as race, sexuality 
and political persuasion, as 
they are so fundamental to 
 human identity that they can-
not be considered a choice. 

Too silly to deserve 
 respect?
This statement led to my fa-
vourite question of the 

 Also abolishing the law would 
be a dangerous signal, which 
may be interpreted as an in-
citement to insulting or offen-
sive remarks, ‘because we can’. 

Just a picture, for God’s 
sake!
Enough has been written  
and said about the infamous 
Mohammed cartoons, but it  
is their anniversary, and an  
article on blasphemy wouldn’t 
be the same without them, so 
here goes. 

For those of you who were 
doing extensive field work in a 
jungle at the time, the 
 cartoons were published in the 
Danish broadsheet Jyllands-
Posten after the author of a 
childrens book about the 
Prophet accused cartoonists of 
self-censorship when they 
wouldn’t illustrate his book. 

Half a year later, Danish em-
bassies and numerous flags 
(some of them Icelandic, but 
hey, anyone can make a mis-
take) had burned, and Danish 
companies in the Middle East 
felt the effects to their bottom 
line. 

Perfection no laughing 
matter 
Eric Bjerager has a theological 
explanation to what went 
wrong. Theologically speak-
ing, the explanation for the 
long tradition of jokes about 
Jews and Christians – which 
are unproblematic as long as 
you do it in a sort of friendly 
kind of a way, and as long as 
you only joke about your own 
religion – is that the central 

gious minority to threaten 
Danishness. Actually DF are 
no strangers to tactless reli-
gious comments. Just last 
week, the Party leader Pia 
Kjærsgaard described Moham-
med as »a crazy, self-pro-
claimed prophet […] who 
yapped up in the 7th Century«. 

The second group are Chris-
tians who protest the law’s 
theological soundness, claim-
ing that »God should not be 
defended in a courtroom, as 
this is raising the servant 
above the master«.

Atheist’s conversion
Interestingly, atheist Tøger 
Seidenfaden used to be a 
staunch critic of the law. He 
was ‘converted’ on the day, in 
the throes of the cartoon crisis, 
when a few misguided Danes 
threatened to burn a Quran in 
the middle of the city square in 
Copenhagen. But for the exist-
ence of this much debated par-
agraph, the police would have 
had no power to intervene. 

Fortunately, no books were 
burned that day. 

Tøger realised that the law 
might have its uses in uphold-
ing public order when things 
go to extremes. 

Indeed, the law comes un-
der ‘Crimes against the public 
order and peace’, just after the 
dubious sounding law against 
‘improper conduct with a 
corpse’. Oh dear me. I think 
that law is probably best left 
alone, too. 

The introductory speeches 
conclude that self-regulation 
and common decency are the 
way forward and that ‘reli-
giously illiterate’ Denmark is 
just not ready for a change. 

Neither deigns to elaborate 
the point, as it’s so boringly 
obvious: Insults are clearly not 
an issue for one as almighty 
as, well, the Almighty. 

At this point, I am hoping 
that someone, of any religious 
persuasion, will jump in and 
wildly protest that God does 
have feelings and that it does 
matter what we say or write 
about Him. A bit of religious 
rabble rousing would brighten 
up my evening no end. 

No luck there. The closest 
we get to a holy bust-up comes 
later. The bashful heckler next 
to me hisses under his breath 
»polish your halo!« at Tøger 
Seidenfaden’s self-congratula-
tory tone concerning his news-
paper Politiken’s coverage of 
the cartoon crisis. Oh well. 

Blasphemy law and  
masturbation
On the controversial issues of 
the Danish Blasphemy law, the 
two editors agree that it’s a 
good idea to leave it be, at 
least for the time being. 

The law was last invoked in 
1938 to punish Nazi Anti-
Semitism, although, fairly 
 recently, Danish stand-up 
 comedian Uffe Holm came 
close in 2005 when he made a 
joke involving crucifixion and 
masturbation through Christ’s 
nail-perforated hand. Blasphe-
my? Maybe. Funny? No. 

According to Erik and 
Tøger, two groups are particu-
larly interested in getting rid 
of the Blasphemy paragraph: 

The first is the right-wing 
political party Dansk 
Folkeparti (DF), who are con-
cerned that the paragraph may 
be abused by a (Muslim) reli-

BLASPHEMY

By Luci Ellis

»Danes are know-alls and reli-
gious illiterates«.

Erik Bjerager isn’t pulling 
any punches with his opening 
line at the Theological Associ-
ation’s blasphemy debate.

Looking around the surpris-
ingly full basement, it is clear 
that no offence has been tak-
en. The audience clearly hasn’t 
missed the unspoken adden-
dum ‘present company except-
ed’.

 
It’s not about God
In 17th Century Denmark, 
blasphemers had their tongue 
cut out and were executed.

»Derision of God was the 
same as mockery of the King, 
who was considered a part of 
the church,« explains Erik 
Bjerager, the editor of the 
Christian conservative daily 
Kristeligt Dagblad. 

Blasphemy was a political 
issue then, and apparently still 
is, although your tongue is a 
lot safer these days.  

It’s quickly made clear that 
any modern discussion of blas-
phemy is not about looking 
out for God’s best interests.

»Blasphemy has gone from 
being a derision of God, to 
 being an affront to individuals’ 
religious feelings,« Erik Bjer-
ager explains. 

Holy bust-up
Tøger Seidenfaden, editor of 
the centre-left daily Politiken 
agrees, saying that »using the 
concept of blasphemy to pro-
tect God makes absolutely no 
sense at all«. 
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god doesn’t  
mind blasphemy,  
but we do 
Religious feelings, bullying, and the Church of  
the Flying Spaghetti monster. Two editors stake  
out the issues four years after the mohammed  
cartoons
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ICONIC – Four years ago de-

monstrators in Karachi, Pakistan 

burned flags and the Danish 

prime minister in effigy. The de-

bate continues, both here and 

at home.
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Do you see blasphemy or do 
you see free speech?
Click on Universitypost.dk to 
join in the debate.



applicant,« says Mette.
»Staff at our Ph.D. centre 

and potential supervisors have 
been instructed to pay atten-
tion to helping students with 
exactly this problem,« she 
adds.

Media and area studies  
a hit
In the humanities, internation-
al Ph.D. applicants are inter-
ested in a broad field of disci-
plines, but especially Media 
and Area Studies – Asian and 
Middle Eastern Studies – 
 attract much interest.

According to Mette Thunø, 
other faculties such as Life 
 Sciences and Science have a 
higher number and proportion 
of non-Danish Ph.D. students. 
But with this year’s steep in-
crease in numbers, the Faculty 
of Humanities may catch up, 
at least in the proportion of 
Ph.D. scholarships going to 
non-Danish applicants.

luci@adm.ku.dk

applications were not translat-
ed into English,« Mette Thunø 
explains. 

»I was afraid the quality of 
our future Ph.D. students 
would suffer from increasing 
favouritism of our own MAs,« 
she says. 

Redressing the balance
To redress the balance, the 
Faculty of Humanities has cre-
ated a Graduate School and 
advertised on international 
websites in English. 

Most importantly, the facul-
ty now offers assistance in the 
Danish way of writing a re-
search proposition, as part of 
its strategy to attract the best 
applicants regardless of where 
they have their MA degrees 
from.

»Non-Danish students need 
some guidance in writing their 
five-page project description. 
If they are not familiar with 
the Danish style in which the 
research question is framed, 
the assessment committee will 
not pay much attention to an 

INTERNATIONAL  
RESEARCHERS

By Luci Ellis

The enrolment of foreign 
Ph.D. students at the Faculty 
of Humanities has increased 
from almost none to a quarter 
of the students who started 
their studies on 1 September 
this year.

This is according to Mette 
Thunø, Pro-Dean and Head of 
the Graduate School at the 
Faculty of Humanities.

Changes to the Faculty’s 
 recruitment strategy have  
improved international  
applicants prospects, she says.

Favouritism
»A few years back, the vast 
majority of our Ph.D. scholar-
ship applicants in the humani-
ties held MA degrees from our 
own faculty. Good applica-
tions were rare from other 
Danish universities, and 
 foreign applicants were almost 
non-existent as our calls for 
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humanities reel in the 
Ph.D.’s from abroad
From zero to 25 per cent internationals in just a few  
years. The humanities have overcome Danish candidate  
favouritism

SHARING – 
Ph.D.-students in 

the humanities at 

a seminar evalua-

ting their work 

environment.

P
h

O
T

O
 B

y
 A

N
N

E
 T

R
A

P
 l

IN
D

NOTES

English-language at the university
University of Copenhagen’s Centre for Internationalisation and Parallel 

Language Use (CIP) invites you to the CIP Symposium 2009, with the title 

‘English as the medium of instruction in higher education. Attitudes, chal-

lenges and quality assurance.’ 

The symposium will discuss the choice of language in universities and 

other institutions of higher education. It will include a presentation of the 

results of CIP’s questionnaire focussing on attitudes towards English as the 

medium of instruction among academic staff at the University of Copen-

hagen. 

It takes place Friday 13 November 2009, 12:00-17:00 in lecture hall 

21.0.54, building 21, University of Copenhagen, Amager.

Everyone is welcome, and participation is free. 

Please register at cip@hum.ku.dk before 9 November.

Night of Culture
Friday 9 October is Night of Culture, a modern Danish tradition, where in-

stitutions, museums, and almost everything else for once is open all 

evening and late into the night. Check out our UniversityPost.dk coverage, 

or, if you are reading this Friday, just go out into the city night.

Selection of upcoming lectures  
in English

Enemy at the Gates? Models of Response to 
Contemporary Religious Plurality

23 October 2009 at 13.15-15.00 

Aud 11, Købmagergade 46

Department of Systematic Theology 

Climate Lecture with  
British Climate Minister Ed Miliband

24 October 2009 at 11.00-12.30 

Ed Miliband is member of the British Parliament and Minister for Energy 

and Climate Change. He visits the University of Copenhagen 24 October to 

give the 20th climate lecture. 

For participation, please register for the Climate Lecture online:

http://climate.ku.dk/Climate_Lectures/registerforedmiliban/

7 challenges to Europe:  
EURECO Distinguished Lecture Series

Learn more about political, cultural, social and legal challenges facing 

Europe today.

Tuesdays from 10.00-12.00 (weeks 38, 40, 43, 46, 48, 49) 

Alexander Hall, Bispetorv Annex, Bispetorv 1-3, 1167 Copenhagen

Programme: 

20 October – Rights

The Future of Europe of Human Rights?  

The Past and Future of the European Court of Human Rights.  

Michael Rask Madsen, Faculty of Law

10 November – Culture

What Cultural Diversity?  

Media, Everyday Life and the Cultural Dimension of Europe

Professor Ib Bondebjerg, HUM

24 November – Security

Venus as Global Leader in a post-Western World?  

Rethinking European Security Policies

Professor Ole Wæver, SOC

1 December – welfare

Social Tourism or Social Dumping?  

Union Citizenship, Free Mobility and Welfare Rights

Professor Kirsten Ketscher, LAW

For more information contact Rebecca Adler-Nissen at ran@ifs.ku.dk

NOTES



She adds that although she 
has obligations such as picking 
up the kids in the middle of 
the day, she keeps a mental 
note to invest in her time, and 
use her time here as construc-
tively for herself as possible.

One of the panellists sug-
gested that those in the net-
work that had the time could 
do voluntary work not directly 
related to the labour market. 
This was immediately support-
ed by other spouses in the au-
dience.

Could volunteer, organise
The university in particular 
should be able to benefit from 
the group as an untapped re-
source, one member of the au-
dience said.

»In some ways the universi-
ty can think of us as a re-
source. We could do voluntary 
work, organise workshops, 
and do many other things, 
thereby sharing what we have 
to offer,« Ela said.

»This would be good for us 
and good for the university.«

miy@adm.ku.dk

things any easier.
Ela, from Poland, is a liter-

ary editor, and is in Denmark 
as a result of her husband’s 
work as a cultural historian. 
For her, the paradox is that the 
jobs that are immediately 
available for people like her, 
are neither attractive, nor real-
istic for someone with her ex-
perience.

»I have had 20 years of my 
career in Poland. When I was 
younger I worked as a wait-
ress. The fact of the matter is 
that I am too old to go back to 
waitressing again,« she 
laughed. 

Carola added that, »you can 
take any job. But you have 
done too many things in your 
own career to be able to take a 
job that is such a step back«.

Now is my time
The trick is to look at your 
time here as an opportunity, 
says Ela, who has just arrived 
in Denmark.

»I am going to treat the first 
year in Denmark as a kind of 
fellowship. It is my time,« she 
says. 

person it can be depressing,« 
she said.

One of the spouse network 
members in the audience add-
ed that she felt ‘jealous’ of her 
husband’s employment.

»I gave up whatever I had, 
so that he could pursue his ca-
reer,« she said.

Only wives present
The Spouse Network was set 
up in March of this year for the 
wives, husbands and partners 
of university staff and 
 researchers. It has 35 mem-
bers, mostly women.

At this meeting there were 
only female participants. OK, 
there was one male partici-
pant, but he was quick to re-
mind us that he was sitting in 
for his spouse.

Too old to be a waitress 
again
Setting up a new career from 
scratch in a destination to 
which your partner’s career – 
and not your career – has  
led you, is tough enough. An  
inflexible Danish labour mar-
ket and a recession don’t make 

SPOUSE NETwORK

By Mike Young

Spouses of international re-
searchers at the University of 
Copenhagen often arrive with 
the hope of finding work, only 
to realise that that they are far 
too qualified for the jobs avail-
able.

This was just one of the 
points discussed at a meeting of 
a network of the spouses of re-
searchers at the University of 
Copenhagen on 21 September. 
For a part of the meeting, the 
University Post had been 
 allowed to set up a panel and 
find out more about their 
 issues, concerns and opportuni-
ties.

Felt jealous
Carola from the Netherlands, 
and one of the panellists, 
summed up the predicament 
of spouses giving up their ca-
reers, if only for a set time, to 
find out that this now means 
unemployment:

»It has been quite hard, and 
if you are not a very strong 
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Partners of U of C  
internationals speak out
The wives, husbands and partners of international researchers put 
their own career on standby to come to Copenhagen. Now, they  
see themselves as ‘an untapped resource’ 
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FRANKLY SPEAKING – Ela (left) and Betty (right) discuss what wives and husbands of international university staff can do

EXCERPTS

Said at the spouse panel:

On Danish family culture:

Betty, a panellist from Canada, was pleasantly surprised by 

family-friendly Danish culture.

»I was automatically put into a mothers group for my child, 

and then subsequently, very helpfully, put into a mothers 

group of internationals,« she said.

Mothers’ groups are a peculiar Danish institution, where new 

mothers are placed in a neighbourhood network for mutual 

support.

On language barriers:

All four panellists clearly spoke excellent English, if only as a 

second language, just like many people in Denmark. But the 

language can be a barrier anyway, according to Catherina 

from Italy, who followed her husband’s job to Copenhagen. 

»In my case, I sometimes only have the simplest way to say 

things, and this is not necessarily the best way. I find it hard 

to express myself in the same way as I would in Italian,« she 

says.

On husband’s network

Coming to Denmark because of your husband’s job, automa-

tically makes you a part of his network of friends, Betty ex-

plains. But being the ‘author’ of your own network, and 

meeting your own friends can be more difficult.

»Couldn’t his colleagues just become your network?« sug-

gests Ela.

 »Sure, I don’t mind this at all! But I would like to meet 

other people too,« Betty replies.

Spouse network

The spouse network is open to partners of University of  

Copenhagen international staff and researchers. As of now, 

there are 35 members, two or three of whom are men.

Activities include practical help and guidelines on how to  

successfully search for a job in Denmark

The next meeting is on 26 October.

See http://ism.ku.dk/ism-spousenetwork/ or send an e-mail to 

interstaff@adm.ku.dk to be put on the mailing list.

PANEL DEBATE

FACTS
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»But then it is as if Nature 
has pity on us and says – hey – 
look at this natural disease 
causing variant, now you 
should be able to figure out 
the basic stuff!”

would have been a great 
scientist
Thue Schwartz’ work spans 
from the basic molecular 
structure of the proteins, to 
transgenic models in animals, 
to the treatment of patients, 
and he has published and 
worked in all these fields. 

He has diluted his scientific 
effort, he says with a grin.

»Sometimes I say to myself: 
If I had only concentrated on 
the basic structure of the  
protein, or the biological func-
tion of the receptors, or the in 
vivo function in the animals.  
If I had only concentrated on 
any one of these, I could have 
been a great scientist,” he says, 
then adds with a laugh:

“But I am having more fun 
this way!” 

miy@adm.ku.dk

Can lead to individualised 
treatments
At present he is collaborating 
on a large project, LuCAMP-
supported by the Lundbeck 
Foundation, with the Hage-
dorn Laboratories here in  
Copenhagen and the Beijing 
Genomics Institute.

In the study, a group of 
2,000 Danes, half of the group 
with obesity and type 2 Diabe-
tes, half a control group, will 
individually have all of their 
expressed genes totally 
 sequenced. This is a massive 
enterprise, according to Thue 
Schwartz, if you consider that 
it was only few years ago that 
the normal human genome as 
such, was sequenced. The idea 
now is to find all the variants.

 »With this we can point to 
certain proteins, or to certain 
signalling pathways – cascades 
of proteins that link together – 
that are important for the  
development of these diseases. 
This will in turn point to ways 
to treat them,« he says.

The trouble with many 
 complex diseases is that they 
may have multiple genetic 
causes – meaning that it is not 
the same in all patients. Thue 
Schwartz and colleagues re-
search will enable doctors to 
come up with an individual-
ised drug therapy, knowing 
that this patient has the 
 disease because of this particu-
lar genetic variant, and not 
 another.

Truth is in the variants
»What really fascinates me is 
that we are now specifically 
looking at variants which alter 
the structure and function of 
the proteins. The fact that the 
mutations alter the function in 
vivo – in the patient – often 
tells us surprising and basic 
things about the protein as 
such,« he says.

Thue Schwartz considers his 
laboratory a world leader in 
understanding the molecular 
mechanism of 7TM receptor 
activation and how drugs act 
on these proteins.

»We use engineered muta-
tions a lot in the laboratory to 
change the structure and look 
at the function of proteins. It 
turns out we know very little 
and are not very smart,« he 
says. 

APPETITE

By Mike Young

We had discussed his research 
for half an hour before I got 
round to asking Thue 
Schwartz, a professor in mo-
lecular pharmacology at the 
Faculty of Health Sciences, 
what his daily routine was. I 
mean, what do you do in a 
typical day? Are you ever in-
volved directly in the laborato-
ry work? 

»Me?«, he laughed. »I just 
sit here in the office and look 
out the window«. 

With his view from the top 
of the Panum Institute, this 
was easy to understand. Co-
penhagen seemed sprawled 
out before him like a map of 
some intricate protein.

This skyline was the back-
drop to our conversation, 
where I, like in all the inter-
views in the Research Relay 
series, really only had one 
question: What do you find 
fascinating right now?

Lifestyle diseases
Diseases such as diabetes and 
obesity can be coined ‘diabesi-
ty’, according to Thue 
Schwartz, as they have a lot in 
common, and are caused by a 
combination of environmental 
and genetic factors. It is these 
subtle genetic components 
that Thue Schwartz and his 
colleagues are working on.

In extreme cases, for exam-
ple, a mutation of a receptor 
for an appetite hormone can 
lead to uncontrolled binge-
eating.

In all animals there are a 
group of molecules called the 
7TM receptors. 7TM recep-
tors, the largest family of pro-
teins, receive all kinds of sig-
nalling molecules within and 
between animals – hormones, 
transmitters, odorants, taste 
components, light – and regu-
late the function of our cells. 

»Right now we are getting 
information about all the ge-
netic variants of these recep-
tors. This means that we can 
find the genetic basis for com-
plex diseases such as obesity 
and diabetes,« Thue Schwartz 
explains.
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Quest for the genetics of  
obesity and diabetes
The Research Relay series has reached health scientist Thue w.Schwartz, who explains to us 
that some kinds of molecule give you the urge to eat, eat, eat

RESEARCH RELAY

FACTS

Thue Schwartz

Thue Schwartz is Professor at the Laboratory for Molecular 

Pharmacology at the Faculty of Health Sciences, and has a 

background as a medical doctor.

While his father was a professor in internal medicine, his 

three children are a journalist, an architect and a photogra-

pher.

who’s next?

Thue Schwartz sends on the relay to Ulrik Rammeskov 

Spang-Pedersen, Professor at the Faculty of Law and an  

expert on insolvency law and debt collection.

»In these times of financial crisis, it would be great to  

learn a bit about the legal side to bankruptcy!« says Thue.

ONLINENEWS

universitypost.dk

CHECK THIS OUT – Thue 

Schwartz with his characteristic 

wide-brimmed hat. He points to 

one of his upcoming lectures.


