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et studieliv med barn
At være to studerende med barn og studiejob er slet  

ikke så svært, viser hverdagen hos Sisse Liv Lauesen og 

Jon Damsager. 

kosmopolitologen
Hvordan realiserer vi en ny kosmopolitisk verdensorden? 

Universitetsavisen har mødt den tyske supersociolog  

Ulrich Beck. 

den israelske forbindelse
Kan KU samarbejde med universiteter, der beskyldes for 

medansvar for krigsforbrydelser og brud på menneskeret- 

tighederne? 

NYHEDER, BAGGRUND OG REPORTAGE

UAFHÆNGIG AF LEDELSEN PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Universitetsavisen

1. SEKTION

8 11 12

Fyret for  
at vægte  
undervisning
Kollegaerne tror, Berthe M. Willumsen 
blev fyret, fordi hun sidste år kritiserede 
sin dekan sønder og sammen. Hun tror 
dog selv, hun blev prikket, fordi hun  
prioriterer undervisning frem for at løbe 
efter pengene.
læs om afskedigelserne side 4-5
debat, 2. sektion side 2-8
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LEDER

Kære læsere

VELKOMMEN TIL ET NYT semester på Københavns Univer-
sitet (KU) – og til en ny runde nedskæringer. 130-140 medar-
bejdere skal forlade deres stillinger for at spare 60-70 millioner 
kroner, og det kan ikke undgå at få konsekvenser for undervis-
ningen på de berørte institutter. 

Som formanden og næstformanden for Studenterrådet skri-
ver i et debatindlæg, »kan budgetter og økonomi synes meget 
langt væk fra os studerende, men besparelserne er for længst 
rykket helt ind i vores undervisningslokaler.« 

UNIVERSITETET HAR I ÅREVIS haft som mål at forbedre 
undervisningen og studiemiljøet for at holde på de studerende 
og få dem hurtigere igennem studierne. 

Men med besparelserne risikerer uddannelserne at havne i 
en ond spiral, hvor forringelser fører til faldende optag og stør-
re frafald med yderligere nedskæringer til følge. En udvikling, 
der forstærkes af, at en stigende del af uddannelsesbevillinger-
ne skal fordeles som en færdiggørelsesbonus, der kun kommer 
til udbetaling, hvis den studerende består på normeret tid plus 
et år.

Som professor Berthe M. Willumsen fra Biologi beretter inde 
i avisen, er det imidlertid de gode, dedikerede undervisere, der 
står i første række, når fyresedlerne skal uddeles. Hvordan 
hænger det lige sammen med at holde de studerende til studi-
erne?   

Årsagen er simpel. Politikerne giver universiteterne færre frie 
midler, som de selv kan råde over. Forskere, der er gode til at skaf-
fe eksterne bevillinger hjem, bliver derfor værdsat højere end de 
gode undervisere. 

HVEM HAR ANSVARET for udviklingen? De ansatte debatterer 
det ivrigt, som det fremgår på debatsiderne. 

Kunne KU-ledelsen sagtens have fundet alternativer til afskedi-
gelserne med et budget på over syv milliarder kroner, hvis den øn-
skede det? Er der rod i økonomistyringen? Vægter ledelsen nye 
bygninger højere end mennesker? Og hvorfor forsvarer ledelsen 
ikke universitetet over for politikerne, der er godt i gang med at 
ødelægge det frie og uafhængige universitet, som vi kender det? 

Spørgsmålet er så, om det er klogt at bide af den hånd, der fodrer 
én? Med universitetsloven fra 2003 in mente er svaret klart nej. 

FORSKERNE er blevet almindelige medarbejdere, der kan afske-
diges af institutlederen hvis der er smalhals. Det vil derfor være 
dumt at gøre sig upopulær hos sin chef med offentlig kritik. 

Institutlederen er ansat af dekanen, så det ville være godt dumt 
af vedkommende at kritisere dekanens økonomiske dispositioner. 
Dekanen er til gengæld ansat af rektor, der er udpeget af en besty-
relse med eksternt flertal. Politikerne bestemmer tilmed i stigende 
grad, hvordan midlerne til universiteterne skal fordeles og hvilke 
formål de skal bruges til, så hvilken rektor har lyst til at kritisere 
manden der sidder på pengekassen, videnskabsminister Helge 
Sander (V)? 

Kort sagt betyder universitetsloven, at ledelsens loyalitet går 
op ad i systemet. Et åbent spørgsmål er derfor, hvem der skal 
forsvare medarbejderne og de studerende, og hvem der skal ta-
le universitetets sag over for politikerne?

PÅ UNIVERSITETSAVISEN mærker vi også den nye virkelig-
hed. Avisens driftstilskud skal beskæres fra fem til fire millioner 
kroner i år svarende til en besparelse på 20 procent i forhold til 
den driftsramme, som lå til grund for den aftale, rektor indgik 
med studerende og ansattes repræsentanter i oktober 2008. 

Det indebærer, at antallet af udgivelser vil blive reduceret fra 
15 til ni numre i år, hvoraf kun to vil blive postomdelt mod fire 
sidste år. Samtidig er der lagt op til drastiske besparelser også 
på den nye netavis – medmindre det da lykkes nogen at over-
bevise direktøren om, at der ikke er noget sagligt belæg for,  
at avisen skal spare forholdsvis mere end andre dele af Fælles- 
administrationen.  

Under alle omstændigheder vil der ikke blive ændret noget 
ved den redaktionelle linje. En ny og forbedret udgave af avi-
sens frihedsbrev er for nylig blevet godkendt af rektor, hvilket 
skulle garantere at vi fortsat vil være stedet for den fri debat på 
Københavns Universitet. 

Tilbage står spørgsmålet om, hvor meget udbredelsen af den 
trykte avis vil blive forringet – og om netavisen får en synlig 
placering på det nye intranet. Forhandlingerne herom pågår 
stadig.

Af Richard Bisgaard, ansvarshavende redaktør

Loyal med pil op

»Mange har spurgt mig, hvad der er det værste, jeg har oplevet under  
arbejdet med bogen. Folk forventer nok, at høre noget fra en splatterfilm. 
Men jeg synes, at det værste er, at det hele er så organiseret. Så systemati- 
seret. Det er én stor fabrik. Og spørgsmålet er, om vi vil spise det.«

– Jonathan Safran Foer, aktuel forfatter. Mød ham side 14..
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ONLINENYT

Vi skal ikke blive ved med at piske klimahesten

TYK HUD – Det kan være svært at se klimatopmødet i december som andet end en fi-

asko, men sådan skal Københavns Universitet ikke se på det. Det mener professor og 

prodekan Katherine Richardson. 

 »Som enkelte individer kan vi godt blive skuffede over, at politikerne ikke kunne ta-

ge sig sammen og lave den her aftale. Men på KU har vi ikke noget formål i at påvirke 

den politiske proces, og der er intet tegn på, at KU’s bidrag til processen ikke blev vel 

modtaget,« siger hun.

 Richardson har som formand for regeringens klimakommission skullet vænne sig til 

at kombinere sin forskerkarriere med et virke som politisk ansigt og stemme. Det kan 

gøre ondt, som da hun for nylig blev kritiseret for at forsøge at gøre KU’s klimaforsk-

ning ’politisk korrekt’.

 »Jeg tror ikke, at vi som naturvidenskabelige forskere kan få vores uskyld tilbage, 

når vi arbejder med noget af samfundsmæssig relevans,« siger Richardson. Det kræver 

tyk hud at balancere mellem videnskabelig formidling og politisk videnskab, mener 

hun. Læs stort interview.

det private universitet: sanders sidste træk?

EXIT? – Pressemeddelelser om private universiteter og frihedspakker har føget fra Vi-

denskabsministeriet i januar. Der er enten tale om en minister, der er kommet frejdigt 

fra start i det nye år, eller som er ved at sikre sit eftermæle. 

 Helge Sander har med sit idéoplæg om private universiteter sat kog i debatten om 

universiteternes værd og væsen. Sanders udmelding om, at et fremtidigt privat univer-

sitet delvist skal finansieres af brugerbetaling – som ministeren ikke vil sætte loft på – 

har vakt opmærksomhed af den ophedede slags. Især fordi et privat universitet ifølge 

Sander samtidig skal kunne modtage offentlige bevillinger og konkurrere om forsk-

ningsmidler på lige fod med de offentlige universiteter. 

 I USA har man universiteter navngivet efter multinationale mastodonter som McDo-

nald’s og Nestlé. Det ville i Danmark vel svare til at oprette et – ja, et Lego-universitet. 

Og netop Lego har faktisk planer om at oprette et privat universitet i Billund.

 Sander selv sammenligner universiteter med friskoler og private gymnasier. Hvad er 

problemet? spørger han. Oppositionen og studenterbevægelserne har et svar. De ved 

godt, hvorfor de ikke kan lide Sanders forslag. Læs alt om sagen.

kU: evaluering af universitetslov er hullet

SVAR – I begyndelsen af december 2009 landede den første samlede evaluering af uni-

versitetsloven og de seneste års sammenlægninger af danske universiteter. 

 Samtidig blev teksten sendt i høring til landets universiteter, en række ministerier og 

organisationer, herunder Københavns Universitet (KU), som kritiserer, at det internati-

onale panel bag evalueringsrapporten ikke har undersøgt, hvordan finansieringen af 

forskningen er ændret i kølvandet på universitetslovens vedtagelse. Hvor universiteter-

ne tidligere kunne regne med sikre basismidler, må man nu i stigende grad finansiere 

sine aktiviteter med fondsmidler, der skal søges i konkurrence mellem forskningsinsti-

tutioner.

 KU kritiserer i samme omgang det nuværende bevillingssystem, der i de senere år 

har gjort, at KU først i ellevte time har kunnet få overblik over sine budgetter – med 

utilfredshed blandt studerende og ansatte og ubehagelige fyringsrunder til følge.

De altid penible temaer om forskningsfrihed og fri akademisk debat behandler rektor 

dog afdæmpet i sit høringssvar. 

 »Den generelle opfattelse er, at den frie akademiske debat ikke er truet på KU,« ly-

der det. ONLINENYT
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FO
T

O
: 

LA
R

S
 J

U
U

L 
H

A
U

S
C

H
IL

D
T

Vind – ’Eksil’, ’Revolution’ og ’Liberty’. Tre 

Ejersbo-bøger for ét sølle klik. Hvis du er heldig.

PoliTisk VidenskaB – 

Klimaforandringer er et em-

ne, som for alvor har bragt 

naturvidenskaben ind i orka-

nens øje i den offentlige de-

bat. Når man leverer beviser 

for menneskeskabte klima-

forandringer, betyder det så, 

at man vil påvirke de politi-

ske systemer. Interview med 

Katherine Richardson.

Musik til de fyrede

BLUES – Det er ikke rart at miste gode kollegaer, fordi KU skærer ned. Nogle farer i 

blækhuset; andre rækker ud efter guitaren. Grafiker Pete Burke følte sig low and blue 

og indspillede et intuitivt stykke musik til sine afskedigede kollegaer. Det er en form 

for terapi, som giver følelserne frit løb – et råb, et primalskrig, siger han. Hør numme-

ret online.

studenterorganisation beskylder sander for at lyve

PRIVATISERING – Helge Sander vil give kommende private universiteter lov til at op-

kræve brugerbetaling, samtidig med at de modtager offentlige bevillinger. Men det, 

hævder Danske Studerendes Fællesråd, har han gentagne gange lovet ikke kunne lade 

sig gøre. DSF har samlet citater for at påvise ministerens løgnagtighed.

debatten raser

FYRINGER – Universitetsavisen skriver som det eneste danske medie intensivt om fyrin-

gerne på KU, og netavisen er for alvor blevet forum for diskussion blandt ansatte og 

studerende. Læs seneste eder og forbandelser, undvigelser og forklaringer i vores de-

batsektion.

Find artiklerne ved at surfe lidt rundt eller 

søge efter artiklens overskrift.

nYHedeR – Find tilmelding til Universitetsavisens 

nyhedsbrev i øverste højre hjørne på www.uniavisen.dk

Tre gange ejersbo for et klik

KONKURRENCE – Det er en god idé at være tilmeldt Universitetsavisens 

nyhedsbrev. Man får sine historier først på den måde. Gratis. I en ugentlig 

mail. Som man kan melde fra igen, hvis man bliver 

træt af nyheder.

 Og så kan man vinde sidste års mest berømmede 

danske skønlitterære værk. Vi trækker lod om tre sæt 

af Jakob Ejersbos Afrika-trilogi blandt alle, der er til-

meldt vores nyhedsbrev inden 1. marts 2010. 

 Vinderne får direkte besked via mail. Meld dig til 

på uniavisen.dk.
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tutterne ikke var vidende om, 
hvem der var omfattet af til-
lidsrepræsentant-beskyttelsen. 

Rektor Ralf Hemmingsen 
besluttede derfor efter sagen 
var blevet diskuteret i Hoved-
samarbejdsudvalget, at regi-
streringsarbejdet skulle oppri-
oriteres. 

Lisbeth Møller, personale-
chef på KU, oplyste at der var 
igangsat et arbejde med at få 
alle tillids-, arbejdsmiljø- og 
medarbejderrepræsentanter i 
samarbejdsudvalg registreret i 
det personaleadministrative 
system ScanPas, således at da-
ta findes ét sted. 

Ifølge AC-fællestillidsrepræ-
sentant Leif Søndergaard over-
vejer man fra medarbejderside 
i øjeblikket, om man vil følger-
ne sagerne til dørs ved faglige 
voldgiftsager.

Senest i forbindelse med 
KU’s høringssvar til universi-
tetslovsrevisionen har KU’s le-
delse argumenteret for, at der 
ikke er grund til at skrive mere 
i universitetsloven om medar-
bejdernes medinddragelse end 
det, der allerede står, fordi 
man jo har samarbejdsud- 
valgene, pointerer han. 

»De fyringer, vi har set, læg-
ger gift under samarbejdet og 
vil gøre det sværere, end det 
allerede er i dag, at få folk til at 
stille op til et tillidsvalg, fordi 
man vil være bange for at eks-
ponere sig i en sparerunde. Fy-
ringerne harmonerer også 
utroligt dårligt med de perso-
nalepolitiske principper, hvori 
der blandt andet står, at KU er 
karakteriseret ved et godt sam-
arbejdsklima,« siger Leif Søn-
dergaard. 

Registrering manglede 
I kølvandet på besparelserne 
sidste år undskyldte KU-ledel-
sen at der også dengang blev 
afskediget tillidsrepræsentan-
ter med, at man lokalt på insti-

sker flere gange, må vi råbe 
vagt i gevær. Reglerne skal sik-
re, at man som tillidsrepræsen-
tant ikke kommer i uføre, hvis 
man diskuterer ubehagelige 
emner med ledelsen, så det 
nytter ikke, hvis KU ikke over-
holder beskyttelsen af de an-
satte, der sidder i samarbejds-
organerne. Det ser virkelig  
mystisk ud,« siger Leif Sønder-
gaard.

Han henviser til, at tillids-
valgte er omfattet af en særlig 
beskyttelse mod afskedigelse, 
der betyder, at der skal ’tvin-
gende årsager’ til for at fyre 
dem. Derfor skal det være und-
tagelsen, at tillidsvalgte fyres; 
de skal ikke blot være en for-
holdsmæssig andel af de fyre-
de, men være klart underre-
præsenterede.

»At man fyrer tillidsvalgte, 
harmonerer meget dårligt med 
den vægt, ledelsen selv lægger 
på samarbejdsudvalgenes rolle 
i forhold til at give medarbej-
derne medindflydelse på ledel-
sesbeslutninger,« siger Leif 
Søndergaard.

afskedigelseR

Af Claus Baggersgaard

Sker det en gang, kan det være 
et tilfælde, men bliver der af-
skediget tillidsrepræsentanter 
to år i træk, så tegner der sig et 
billede af en ledelse, der ikke 
respekterer den særlige beskyt-
telse af de tillidsvalgte.

Det mener AC-fællestillids-
repræsentant og lektor på  
Biologisk Institut Leif Sønder-
gaard, der har kendskab til, at 
mindst fem tillidsvalgte viden-
skabeligt ansatte (vip) har fået 
en fyreseddel i forbindelse 
med den igangværende spare-
runde.

Der blev også afskediget til-
lidsvalgte ved sparerunden på 
Det Naturvidenskabelige Fa-
kultet sidste år. 

Må råbe op
Det betyder, at Københavns 
Universitet (KU) har fyret 
mindst ti tillidsvalgte på to år.

»Hvis det sker en gang, kan 
det forsvares, men hvis det 

Tillidsrepræsentanter  
blandt de afskedigede 
Ifølge fællestillidsrepræsentant er mindst ti tillidsvalgte medarbejdere 
blevet fyret på to år. Ledelsen afviser, at man går efter tillidsrepræsen-
tanterne, men det kan ikke undgås, at enkelte er blandt de afskedigede

FAKTA

Ledelsen:
Vi går ikke efter tillidsfolk

Niels Balslev Wendelboe, vice-
direktør for HR og organisati-
onsudvikling, er enig i, at til-
lidsrepræsentanter, samar-
bejdsudvalgsmedlemmer og 
arbejdsmiljørepræsentanter 
nyder en særlig beskyttelse i en 
situation med personalereduk-
tioner, som den KU står i lige 
nu. 

Han oplyser, at der på nuvæ-
rende tidspunkt arbejdes på at 
få det endelige overblik, men 
på tværs af KU forventes det, at 
der nedlægges cirka 140 stil-
linger gennem afskedigelser og 
indgåelse af frivillige fratræ-
delsesordninger. 

Et kvalificeret bud er, at 
godt 600 medarbejdere på KU 
er omfattet af denne særlige 
beskyttelse, og vurderingen ly-
der, at mellem tre og fem af 
disse bliver berørt af nedskæ-
ringerne.

»I den nuværende proces 
med personalereduktioner bli-
ver der ikke gået efter tillidsre-
præsentanter eller samarbejds-
udvalgsmedlemmer. Tværti-
mod har der netop været op-
mærksomhed om dette spørgs-
mål, og antallet af tillidsrepræ-
sentanter, der berøres, er der-
for også lavere end man kunne 
have forventet, når det tages i 

betragtning, at måske syv til 
otte procent af KU’s medarbej-
dere er omfattet af reglerne 
om beskyttelse,« siger Niels 
Balslev Wendelboe. 

Tillidsfolk rammes også
Han tilføjer, at de enkelte fa-

kulteter og institutter i forbin-
delse med personalereduktio-
nerne blandt andet ser på hvil-
ke arbejdsområder, der kan 
nedprioriteres, og hvilke opga-
ver der kan bortfalde. I den 
proces kan det ikke altid und-
gås, at nedskæringer rammer 
medarbejdere, der er tillidsre-
præsentanter med videre.

 »Samarbejdet mellem ledel-
se og tillidsrepræsentanter og 
samarbejdsudvalg er afgøren-
de for at kunne håndtere den 
vanskelige situation bedst mu-
ligt, og der er mange steder et 
rigtig godt og konstruktivt 
samarbejde med henblik på 
under de givne vilkår at tilret-
telægge den bedst mulige pro-
ces af hensyn til både de berør-
te medarbejdere og KU,« siger 
Niels Balslev Wendelboe.

clba@adm.ku.dk

Højst fem tillidsrepræsentanter er blandt de afskedigede,  
oplyser vicedirektør for HR  

BAGGRUND

derfor skal kU spare

KORT FORTALT – De ansatte på Københavns Univer-

sitet (KU) har mere end svært ved at forstå, hvorfor 

det er nødvendigt at skære cirka 140 stillinger bort, og 

umiddelbart er der heller ikke noget ved budgettet 

for 2010, der får alarmklokkerne til at ringe.

 KU, der har en omsætning på over syv milliarder 

kroner, modtager 3,6 millioner kroner mere på finans-

loven i år end i 2009. Det skyldes især at Folketinget 

har sat taksterne (STÅ) op på de humanistiske og sam-

fundsvidenskabelige uddannelser. 

 Problemet er, at der er stadig flere bindinger på, 

hvordan KU kan bruge sine penge. Andelen af såkaldt 

frie midler til forskning falder således med næsten 190 

millioner kroner over de næste fire år. Basistilskuddet 

beskæres blandt andet på grund af stigende energiaf-

gifter, statens generelle grønthøster på to procent og 

på grund af overheadreformen. Endelig er godt 100 

millioner kroner af KU’s forskningstilskud øremærket 

til øget ansættelse af ph.d.-studerende. 

 Universiteterne havde håbet at blive reddet af forli-

get om globaliseringsmidlerne, men der blev ikke af-

sat så mange penge til den frie forskning som håbet.  

 Tilskuddene til universiteterne er nemlig afhængige 

af størrelsen af bruttonationalproduktet (BNP), og da 

den finansielle krise og statens budgetunderskud har 

medført et fald i BNP, falder bevillingerne også.  

Den største del af globaliseringsmidlerne er tilmed 

øremærket til strategiske satsningsområder som stam-

celleforskning og såkaldt ’grøn’ forskning. Endelig er 

der også afsat midler til modernisering af universite-

ternes laboratorier. KU får 44 procent af de i alt seks 

milliarder kroner til det formål. 

så mange skal afskediges

STATUS – Mellem 110 og 115 medarbejdere forventes 

at blive afskediget, og yderligere cirka 30 forventes at 

indgå aftale om frivillig fratrædelse. Nedlæggelserne 

kommer nogenlunde til at fordele sig således ifølge de 

foreliggende oplysninger: 

Life – 50 stillinger

Science, Geografi og Geologi – 19 stillinger  

Science, Biologi – 36 stillinger

Farma – 15 stillinger 

Samfundsvidenskab, Økonomi – 10 stillinger

Fællesadministrationen – 20 stillinger

afskedigelse af  
tillidsrepræsentanter

TILLIDSMANDSBESKYTTELSE – Som tillidsrepræsen-

tant og -suppleant kan man komme i en mere udsat 

position end sine kolleger, fordi man af og til må gå 

ind i konfliktsituationer i forhold til ledelsen. Tillids-

valgte er derfor omfattet af en særlig beskyttelse mod 

afskedigelse, der betyder, at der skal ’tvingende årsa-

ger’ til at fyre en tillidsvalgt. Hvis der er arbejdsman-

gel, vil en ´tvingende årsag´ være, at det overhovedet 

ikke er muligt at skaffe relevant arbejde til den tillids-

valgte nogen steder på arbejdspladsen. Arbejdsman-

gel er kun en tvingende årsag, hvis arbejdsgiveren kan 

dokumentere, at han ikke lige så godt kunne have af-

skediget en anden medarbejder. Det er arbejdsgive-

ren, der har bevisbyrden for, at der er tale om tvin-

gende årsager. 

Kilde: DM – Dansk Magisterforenings hjemmeside
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sammen på store hold på ba-
chelordelen, men Berthe M. 
Willumsen mener, at det blot 
vil forværre frafaldet.
 »Erfaringerne viser, at vi kan 
holde på de studerende, hvis vi 
formår at give dem en faglig 
identitet og stolthed ved deres 
fag. Men hvis vi propper dem 
ind i en biologi-pølsefabrik, bi-
drager det ikke til at opbygge 
identitetsfølelsen, og så falder 
de fra,« siger hun.

Berthe M. Willumsen har 
endnu ikke haft overskud til at 
tænke på fremtiden, så hun 
ved ikke, hvordan hun vil for-
længe sit arbejdsliv, når de to 
år er gået.

clba@adm.ku.dk
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da vi i de sidste ti år er blevet 
tudet ørerne fulde af, at god 
undervisning skulle være kvali-
ficerende,« siger hun.

straffes for holdspil
Berthe M. Willumsen mener 
også, at det nu koster hende 
dyrt, at hun har været en god 
holdspiller, der har passet sine 
pligter og gjort tingene ordent-
ligt. Hun har blandt andet også 
brugt tid på arbejde i Akade-
misk Råd og mange typer ud-
valg for instituttet. 
 »Du får med tiden indsigt i, 
at du kan bidrage til institutio-
nen med andet end at skaffe 
forskningspenge hjem. Et insti-
tut fungerer godt, fordi der er 
ansatte, der holder sammen på 
det i det daglige. Sådan en er 
jeg,« siger hun.

Pølsefabrik er ikke  
løsningen
Hun frygter for Biologis frem-
tid, da hun nu kan se, at man-
ge dedikerede undervisere er 
på vej til at blive fyret.
 En mulighed nogen ser for 
at redde noget, er at lægge un-
dervisningen af biokemikerne, 
biologerne og biomedicinerne 

penge til,« siger Berthe M. Wil-
lumsen.

gode undervisere ryger
Hun mener, at alle forskere på 
et eller andet tidspunkt når til 
en skillevej i deres akademiske 
karriere i konsekvens af, at det 
emne, deres karriere tager af-
sæt i, udforskes og afdækkes.

En gruppe kaster sig over en 
ny gren af forskningen, mens 
en anden i stigende grad bliver 
interesseret i at undervise og 
lære fra sig.

Berthe M. Willumsen hører 
til sidstnævnte, så det var na-
turligt, at hun i 2003 fik en ny 
stilling som professor med sær-
lige opgaver. Hun blev dermed 
ansvarlig for at udvikle dele af 
undervisningen på sit institut, 
hvilket naturligt nedprioritere-
de hendes egen forskning.
 »Et institut har både brug for 
forskere, der er gode til at 
trække penge hjem, og for for-
skere, der er gode til at under-
vise. De to typer supplerer hin-
anden virkelig godt, men det 
ser ud til, at i en situation, hvor 
der skal prikkes medarbejdere, 
ryger der mange af de gode 
undervisere. Det er urimeligt, 

universiteterne ikke har kun-
net følge med. Reformerne be-
tyder, at udgifterne til infra-
struktur og lønninger i stigen-
de grad skal komme fra pro-
jektmidler i stedet for faste ba-
sisbevillinger.
 »Du kan med nogen ret be-
brejde universitetsledelserne, 
at de ikke har tilpasset institu-
tionen til forandringerne i tide, 
men det er på den anden side 
en enorm omstilling, som vil 
tage tid, der ikke findes – og 
derfor kommer til at ødelægge 
universiteterne, som vi kender 
dem i dag,« siger Berthe M. 
Willumsen.  

for små fremskridt
Forandringerne betyder, at en 
forsker i fremtiden skal være 
helt fremme i skoene på alle de 
områder, stillingen indebærer 
– intet kan køres på lavt blus. 

»Man skal skaffe bevillinger, 
forske, køre sin forskergruppe, 
publicere, vejlede bachelor- og 
specialestuderende, undervise 
store hold, udvikle laboratorie-
øvelser, kunne benytte diverse 
kursus-administrative compu-
tersystemer og formidle sin  
viden, sidde i råd og udvalg; 
og ingen er super stærke i det 
hele, ligegyldigt hvor meget vi 
alle ønsker sådan nogen fin-
des.«   
 Trods en forskningsrådsbe-
villing, der løber til slutningen 
af 2010, kan Berthe M. Wil-
lumsen godt mærke, at hendes 
forskningsfelt ikke længere er 
in, og at bevillingsgiverne har 
vendt blikket i en anden ret-
ning. I dag er det af stigende 
betydning at få sin forskning 
offentliggjort i store anerkend-
te tidsskrifter for at skabe me-
dieomtale og dermed tiltrække 
flere bevillinger.
 »Jeg har fået resultater, der 
giver ny erkendelse, men som 
er svære at sælge. Det betyder 
ikke, at det ikke er god forsk-
ning med vigtige opdagelser, 
men jeg er helt sikkert blevet 
prikket, fordi min forskning ik-
ke længere trækker så mange 

Talen var ét langt anklage-
skrift rettet mod dekan Nils O. 
Andersen. Han havde ikke ind-
friet forventningerne til en me-
re gennemsigtig og professio-
nel ledelse. Dekanatets admi-
nistration havde vokseværk, og 
derfor måtte de menige med-
arbejdere nu bøde, lød kritik-
ken. 
 »Jeg lagde stemme til det, vi 
alle gik og sagde til hinanden 
på instituttet. Det var vigtigt, 
at rektor forstod situationens 
alvor, og at vi havde mistet til-
liden til dekanen, så jeg fortry-
der på ingen måde, hvad jeg 
sagde på mødet,« siger Berthe 
M. Willumsen.
 Hun har fået en del kom-
mentarer fra kolleger, der 
blandt andet siger, at »sådan 
går det, når du stikker næsen 
frem.«
 »Jeg ved godt, at mange 
tror, at det er derfor jeg skal af-
skediges, men jeg er helt sikker 
på, at jeg ikke er blevet udpe-
get, fordi jeg har været kritisk 
over for ledelsen. Nils O. An-
dersen tog min kritik pænt, 
selvom det selvfølgelig var en 
ubehagelig situation for os alle 
– det er umuligt for mig at tro, 
at han ville beordre en afskedi-
gelse. Jeg kender Karsten (in-
stitutleder Karsten Kristiansen, 
red.) godt, og han ville aldrig 
fyre en, fordi det passede de-
kanen,« siger hun.  

 
Voldsom omvæltning
Varslingen om, at hun skal af-
skediges, har fået Berthe M. 
Willumsen til at spørge sig 
selv, hvorfor det så netop blev 
hende?
 Er jeg ikke god nok? Har jeg 
ikke passet mit arbejde ordent-
ligt? Tankerne har rumsteret i 
hovedet.
 Hun er nu nået frem til den 
erkendelse, at det ikke er hen-
de, der er noget galt med, men 
at systemet simpelthen har æn-
dret sig på det senere.
 Hun peger på, at politikerne 
har omlagt finansieringen af 
universiteterne i et tempo, så 

Biologi i kRise

af Claus Baggersgaard

Berthe M. Willumsen glemmer 
sent tirsdag den 12. januar. 

Det var dagen, hvor de an-
satte på Biologisk Institut per 
e-mail fik besked på, hvem der 
skulle til samtale med institut-
lederen. Alle vidste, at en 
mødeindkaldelse reelt betød, 
at de skulle afskediges. 

Hvis beskeden dumpede ind 
inden klokken 11, var det ens-
betydende med, at man skulle 
fyres med det samme. Lå 
mødeindkaldelsen i indbakken 
før klokken 14, skulle de vars-
les om, at der ikke vil være 
penge til at betale deres løn ef-
ter de kommende to år.

»Ventetiden var møg ubeha-
gelig. Hver eneste på institut-
tet frygtede, at det blev dem, 
så vi sad alle skiftevis og tjek-
kede vores mail og snakkede 
sammen på gangene,« siger 
hun. 

Berthe M. Willumsen hu-
sker, at hun åndende lettet op, 
da indbakken stadig var tom 
klokken 11, men kort efter 
meldte uroen sig igen og gan-
ske rigtigt var der post klokken 
13.23.

»Officielt er jeg ikke blevet 
afskediget, men varslet. Nogen 
håber, der sker et mirakel, men 
reelt er der tale om en fyring,« 
siger hun.

Talerør for utilfredshed
Berthe M. Willumsen, der er 
professor (mso, det vil sige 
professor med særlige opgaver 
– hendes inden for undervis-
ning) og desuden forsker i can-
cerceller, rejste sig på et stor-
møde sidste år, hvor rektor, 
dekanen på naturvidenskab og 
institutlederen var til stede, og 
forklarede, hvorfor hun og de 
andre ansatte havde mistet til-
liden til deres dekan. 

Dengang skulle Biologisk In-
stitut også afskedige, og der 
var oprørsstemning blandt de 
ansatte.

Kritisk biologi- 
professor prikket 
Berthe M. Willumsen, der luftede sin og kollegernes 
mistillid til dekanen ved et stormøde sidste år, skal  
afskediges. Hun tror dog selv, at hun blev prikket,  
fordi hun med tiden blev en holdspiller, der brugte 
kræfterne på undervisningen i stedet for at flytte sin 
forskning hen, hvor pengene er

ilde VaRsel – Berthe M. Willumsen har fået varsel om, at hendes ansættelse 

ophører om to år.
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BAGGRUND

rg Rasmussen fra Syddansk 
Universitet: 

»Der er mange af de kilder, 
som forskerholdet har talt 
med, der kan have en interesse 
i at tale burkaproblemet ned, 
ikke mindst fordi de ved, hvad 
politikerne ønsker at bruge un-
dersøgelsen til,« siger han.

Videnskabsteoretikere  
siger ok
Men eksperter fra det viden-
skabsteoretiske felt mener, at 
burka-forskerne har gjort det 
udmærket. 

Torben E. Andreasen, som 
forsker i metodiske og viden-
skabsteoretiske problemstillin-
ger ved Aarhus Universitet,  
synes, det giver fin mening, at 

Det fremgår desuden klart af 
et notat fra regeringens burka-
udvalg, at forskerne skulle ind-
drage repræsentanter fra det 
muslimske miljø. Så forskerne 
har sådan set bare fulgt ar-
bejdsbeskrivelserne fra rege-
ringens eget embedsmandsud-
valg. 

Af notatet fremgår det, at 
forskerne skal komme med en 
kortlægning »baseret på vurde-
ringer fra forskellige eksperter 
og/eller personer fra de omfat-
tede miljøer«. Vurderingen 
skal ikke baseres på »en syste-
matisk optælling,« står der iføl-
ge Jyllands-Posten i notatet. 

kritik fra forskerkollegaer
Fra branchen møder burkarap-
porten blandede reaktioner. Et 
par kollegaer fra Odense og 
Århus mener ikke, metoden er 
overbevisende. 

»Jeg er bestemt ikke impo-
neret over kildevalget, der er 
præget af stor tilfældighed,«  
siger Mehdi Mozaffari, der le-
der Center for Islamisme og 
Radikaliseringsprocesser ved 
Aarhus Universitet, til Informa-
tion. 

Han bakkes op i samme avis 
af lektor i islam Torben Rugbe-

Regionale Studier (ToRS) ved 
Københavns Universitet har ta-
get imod rapport-bestillingen 
fra regeringens burkaudvalg. 

»Jeg håber, hun anmelder os 
for dårlig videnskab. Så kan vi 
da få den sag afgjort, i stedet 
for at det bare bliver ved tom-
me trusler. Der ikke en finger 
at sætte på den forskning, som 
vores medarbejdere har ud-
ført,« siger Ingolf Thuesen til 
Universitetsavisen.

imamer eller ej
Pia Kjærsgaard og Naser Kha-
der kritiserer først og frem-
mest, at forskerne som led i de-
res undersøgelse har henvendt 
sig til imamerne Abdul Wahid-
Petersen og Abu Bashar samt 
til Islamisk Trossamfund, som 
ifølge Pia Kjærsgaard består af 
»ekstremister.« 

Men professor Margit War-
burg, som har ledet holdet bag 
rapporten, afviser kritikken. 
Hun mener det ville være for-
kert, hvis ikke imamerne blev 
spurgt: 

»Det ville være dårlig viden-
skab, hvis vi ikke spurgte så 
mange kildegrupper som mu-
ligt inden for de fire uger, vi 
havde til rådighed.« 

konTRoVeRsiel  
foRskning

Af Stine Maiken Brix

»Den er elendig og overhove-
det ikke troværdig,« konklude-
rede Pia Kjærsgaard i samme 
øjeblik, som de sidste par ugers 
mest omtalte stykke videnska-
belige arbejde, burkarappor-
ten, blev lagt frem for offent-
ligheden. 

Pia Kjærsgaard var først og 
fremmest kritisk over for for-
skernes arbejdsmetoder; de 
har blandt andre interviewet 
imamer fra de største danske 
byer. 

Lederen af Dansk Folkeparti, 
som ikke kun arbejder for et 
generelt forbud mod burkaer, 
men også for stop for tørklæ-
der i skoler, hjemmeværnet og 
domstole, satte trumf bag sin 
kritik med et direkte angreb på 
forfatterne bag rapporten: 

»Jeg overvejer at anmelde 
forskerne til Udvalgene vedrø-
rende Videnskabelig Uredelig-
hed. De er så langt ude.« 

Men Pia K. kan bare komme 
an. Det siger institutleder In-
golf Thuesen, som på vegne af 
Institut for Tværkulturelle og 

Metoder og forbehold i burka-rapporten 

Forskerne bygger deres konklusioner på interview og observationer. 

 De har konsulteret forskere, der har arbejdet med forskellige muslimske miljøer i 

Danmark og ledende personer i større muslimske organisationer og moskeer. De har 

henvendt sig til muslimske friskoler og til sundhedsplejersker i Helsingør samt Bispe-

bjerg, Nørrebro og Vesterbro i København. 

 De har lavet syv dybdegående (kvalitative) interview med kvinder, der bruger eller 

har brugt ansigtsdækkende beklædning. Det drejer sig om kvinder i København og År-

hus med dansk, somalisk eller arabisk baggrund. 

 I rapporten indgår desuden optællinger fra to større religiøse arrangementer i for-

bindelse med fejringen af eid i København i Club Danmark Hallen og på Rådhusplad-

sen. 

Forskerne tager selv forbehold for rapportens konklusioner:

  »Vores forespørgsler i forbindelse med denne rapport skal ikke betragtes som en del 

af en systematisk optælling. Svarene kan give en kvalificeret fornemmelse af, hvordan 

forskellige om emnet velinformerede grupper og personer i Danmark vurderer antallet 

af kvinder, der bærer ansigtsdækkende beklædning.« 

 »De tal, som vi på denne måde har udledt, danner basis for rapportens endelige vur-

dering, som naturligvis er behæftet med en vis usikkerhed.« 

Er burkarapport  
god videnskab?
»Fup og svindel« og »amatøragtig«. Pia Kjærsgaard 
og Naser Khader lagde ikke fingre imellem, da den 
omdiskuterede burkarapport blev offentliggjort.  
Men eksperter i videnskabsteori og metode bakker 
KU-forskerne op og kalder kritikken for politisk

spørgeskemaer og rundspørger 
er suppleret med interview 
med repræsentanter fra de 
muslimske miljøer. Han siger 
til videnskab.dk, at kritikken af 
KU-forskerne handler om poli-
tik: 

»Når man hænger forskere 
ud for sådan et stykke arbejde, 
kan det for mig at se kun være 
politisk motiveret, for man kan 
altså hænge utrolig mange for-
skere ud, fordi deres konklusi-
oner måske er forkerte.« 

Han tilføjer, at han ikke har 
hørt nogen konkrete argumen-
ter for, hvorfor videnskaben i 
rapporten skulle være dårlige-
re end så meget anden forsk-
ning. 

Også Mikkel Willum Johan-

sen, ph.d.-stipendiat ved Cen-
ter for Naturfilosofi og Viden-
skabsstudier på Aarhus Univer-
sitet, mener, at burkarappor-
ten er udført tilfredsstillende: 

»Tallet er selvfølgelig for-
bundet med enorm usikker-
hed, men det virker, som om 
der er lavet den bedste opgø-
relse efter de forhåndenværen-
de søms princip,« siger han til 
videnskab.dk, og konkluderer: 

»Forskerne har lavet et kva-
lificeret gæt, og det kan efter 
min bedste overbevisning være 
udmærket videnskab. Så længe 
man ikke udgiver det for at væ-
re mere, end det er, er det en 
udmærket begyndelse.«

uni-avis@adm.ku.dk

Burka-rapportens konklusioner:

Hvor mange?

På baggrund af alle kilderne lyder forskernes overslag, at mindst 48 og højest 392 bæ-

rer niqab eller burka: Rapportens forfattere mener dog, at det mest sandsynlige er, at 

antallet ligger et sted i midten.

Hvem er bag sløret?

Det er langt overvejende yngre kvinder. Den største gruppe er etnisk danske konvertit-

ter, som udgør omkring halvdelen. Dernæst følger somaliere, arabere, pakistanere og 

afghanere.

Hvorfor går de med niqab?

Alle kvinderne understreger at det er deres eget valg og deres egen beslutning at iklæ-

de sig niqab. Ingen af dem bruger forklaringer som »det plejer man« etc. Tværtimod er 

det KU-forskernes opfattelse, at disse kvinder efter grundige overvejelser – og nogle 

gange på trods af omgivelsernes reaktioner – vælger at dække ansigtet.

Blandt de danske muslimer er der ikke noget i materialet til rapporten, som tyder på, 

at det er udtryk for tvang eller pres fra familie eller ægtefælle. Der er heller intet, der 

tyder på, at det er udtryk for en kontinuitet med traditioner i for eksempel migrations-

hjemland. Snarere tyder det på, at der er tale om en beslutning, der repræsenterer et 

brud eller skift i kvindernes liv og religiøse orientering. 

FAKTA
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Burka-forløbet fra Khader til KU

•  14 forskere ledet af professor Margit Warburg står bag regeringens burkarap-

port. Rapporten blev bestilt af regeringens burkaudvalg, som blev nedsat efter 

Naser Khaders som nyudnævnt integrationsordfører for de konservative luftede 

forslag om at forbyde burkaer på vegne af partileder og vicestatsminister Lene 

Espersen. 

•  KU-forskerne fik fire uger og 306.000 kroner til at svare på, hvor mange kvinder 

i Danmark, som går med burka eller niqab, og hvorfor kvinderne slører deres an-

sigter. I november afleverede forskerne en 76-sider lang rapport til Indenrigs- og 

Socialministeriet. 

•  Men det er først fra midten af januar, at rapporten er blevet tilgængelig for of-

fentligheden. BT offentliggjorde for knap to uger siden et lækket udkast, og un-

der massivt pres besluttede minister Karen Ellemann efterfølgende at offentlig-

gøre rapporten. 

•  Ministeriet havde som en del af kontrakten med KU’s Institut for Tværkulturelle 

og Regionale Studier (ToRS) givet forskerne mundkurv på, så længe ministeriet 

ville hemmeligholde rapporten. Det betød, at forskerne var udelukket fra debat-

ten de første par dage, hvor den rasede i medierne, og hvor flere toppolitikere 

gik særdeles hårdt til rapportens metoder og konklusioner.

Flere har kritiseret, at KU over-
hovedet påtog sig opgaven fra 
regeringens burkaudvalg, fordi I 
uundgåeligt ville blive rodet ind 
i en politisk sag. Hvad siger du 
til den kritik?

»Vi er ikke blevet bedt om at 
producere argumentation for 
en bestemt politik. Vores opga-
ve er at lave en vidensudred-
ning, hvor vi selv har været 
med til at formulere de spørgs-
mål, som rapporten skulle be-
svare. Vores arbejde er ikke 
blevet censureret eller ændret. 
Det er vigtigt, at vi står til rå-
dighed for samfundet med den 
viden, som vi har, så politiker-
ne kan træffe beslutninger på 
et oplyst grundlag.«

uni-avis@adm.ku.dk

Det var en del af aftalen, at for-
skerne ikke måtte udtale sig, før 
ministeriet besluttede sig for at 
offentliggøre rapporten. Er det 
ikke problematisk, at forskerne 
er udelukket fra debatten?

»Regeringens udvalg havde 
brug for at have ro omkring ar-
bejdet, og derfor var den hem-
melig til at starte med. Men i 
aftalen havde vi også en sik-
kerhed for, at rapporten skulle 
publiceres, senest tre måneder 
efter at den blev afleveret.«

Da BT offentliggjorde rappor-
ten, kunne forskerne ikke delta-
ge i den offentlige debat. Hvor-
dan var det?

»Ja, der gik tre-fire dage, før 
ministeren besluttede at of-
fentliggøre rapporten. Det var 
meget ubehageligt for vores 
ansatte. Men det er også der-
for, vi er meget glade for, at 
man besluttede at fremrykke 
offentliggørelsen, så alle kun-
ne tage del i diskussionen.«

feM skaRPe

Af Stine Maiken Brix

Er du stadig glad for at I tog op-
gaven?

»Vi har lavet et godt stykke 
arbejde, hvor vi har stillet vo-
res kompetencer til rådighed 
for samfundet. At nogen så ik-
ke kan lide de konklusioner, 
som vores forskere er kommet 
frem til, kan vi jo ikke gøre no-
get ved.«

Hvordan er stemningen på Insti-
tuttet?

»Flere af vores medarbejde-
re er belastet af de angreb, som 
har været i pressen. Vi prøver 
at samle op på folk nu. Men de 
anklager, som for eksempel Pia 
Kjærsgaard er kommet med, er 
uberettigede. I øvrigt er det ik-
ke noget nyt – vi har før været 
udsat for skarp beskydning, 
når vi har lavet forskning om 
islam.«

Institutleder: 
Angreb belaster 
medarbejdere
Ingolf Thuesen, institutleder ved ToRS, sagde i oktober til Universitets-

avisen, at han var glad for at få opgaven med at tælle burkaer for 

regeringen. Men hvad synes institutlederen nu, hvor rapporten og 

instituttets forskere har været en tur gennem vridemaskinen?
“Europe beyond Europe”

- EURECO Distinguished Lecture Series - Spring 2010 

What role does Europe and the EU 
play in a globalizing world and how 
does the EU’s Lisbon Treaty a�ect 
this role? 

What are the external challenges 
facing Europe today and how can 
they be understood in a political, 
historical, juridical and cultural 
perspective? 

�e University of Copenhagen 
repeats the success of last term and 
answers these questions in 7 
distinguished lectures.

Time and place

* Tuesdays from 3-5 PM               
   (week 8, 10, 12, 14, 16, 18)          
p plus �nal lecture.
* Alexander Hall, Bispetorv 
   Annex, Bispetorv 1-3, 
  1167 Copenhagen.
* Free entrance.
* All lectures are in English.

February 23 – European Diplomacy after Lisbon: Laggard or Leader in Foreign A�airs?
Assistant Professor Rebecca Adler-Nissen, Centre for European Politics, Department of Political Science, University of Copenhagen.

March 9 – Europe vs. the U.S.: Freedom for whom and from what?
Professor Henning Koch, Centre for European Constitutionalization, Faculty of Law, University of Copenhagen.

March 23 – After Copenhagen: What Role for Europe in the World’s Struggle against Global Warming?
Professor Mikael Skou Andersen, National Environmental Research Institute, Aarhus University.

April 6 – Nationalism and National Identities in Europe: Challenges of Belonging in the Face of Globalization
Professor Ulf Hedetoft, �e SAXO Institute, University of Copenhagen.

April 20 – European Life-Modes at Sea: �e EU’s Fisheries Policy as Human Tragedy or Triumph?
Professor �omas Højrup, Ethnology, �e SAXO Institute, University of Copenhagen.

April 27 – EU Development Law: Dependence or Partnership?
Professor Morten Broberg, Legal Studies in Welfare and EU Market Integration, Faculty of Law, University of Copenhagen.

May 6 – Honorary Final Lecture: Europe beyond Europe? From Ever Closer Union to Aspiring World Power
Professor Joseph Weiler, Jean Monnet Chair at New York University Law School. 
�is date is subject to change. More information on this lecture can be found on our website - www.eureco.ku.dk

Do you want more information on 
EURECO and how to get a 
diploma?

�e lectures are open to all. If you 
would like more information 
about the lecture series and the 
EURECO diploma, please sign up 
on www.eureco.ku.dk. To receive 
the diploma you have to attend at 
least 5 out of 7 lectures.  

EURECO (European Research at the 
University of Copenhagen) aims at 
generating cutting-edge research on 
Europe and the European Union with 
an international impact. 

EURECO brings together leading 
researchers from the Faculties of Social 
Sciences, Law and Humanities at the 
University of Copenhagen. 

For more information on EURECO 
and the Lecture Series, please contact 
Rebecca Adler-Nissen at ran@ifs.ku.dk.
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EURECO More information
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ReligiØs indPakning – Den største gruppe 

helt tilhyllede kvinder er etnisk danske konvertit-
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INTERVIEW

selv ind i vores liv. Men vi stritter imod – natio-
nalistiske bevægelser er der masser af – men den 
form for modstand vil blot bringe den anden 
endnu tættere på os. Og sandsynligvis på en vol-
delig måde. 

»Når vi forholder os til hinanden i essentiali-
stiske termer, går det galt. Muslimer, for eksem-
pel. Vi ignorerer, at hver eneste muslimske fami-
lie rummer et væld af forskellige identiteter, hvis 
vi bare tænker på muslimen som en essentiali-
stisk enhed. Sådan som Samuel Huntington gør i 
sin tænkning om civilisationer i sammenstød 
med hinanden.« 

Eller kort og godt: Hvis vi profeterer civilisati-
onskrig, så er det det, vi får.

en ny samfundsforskning
Idéen om kosmopolitisme indebærer, at man 
som samfundsforsker skal indrette sig under et 
nyt paradigme og genformulere idéen om social 
ulighed.
 »Alle, der forsker i social ulighed, er betinget 
af metodologisk nationalisme. Selv Bourdieu,« 
siger Beck om sociologernes halvgud. 

»Vi har svært ved at forestille os og konceptua-
lisere noget, der ikke har sit udgangspunkt i na-
tionalstaten. Der er ingen demokratisk fornem-
melse, der går ud over den nationale beholder, 
og al dataindsamling sker inden for en national 
tanke.« Ligesom vi også forholder os til klimapo-
litik i et nationalistisk perspektiv.

»Klimaforhandlingerne rummer en dobbelt-
hed, de er ren ambivalens. På den ene side er 
der et kosmopolitisk imperativ, der siger ’samar-
bejd eller forgå’, og på den anden findes en ny 
antagonisme om, hvem der definerer problemet 
og løsningerne 

De nye magter ville langt hellere tale om den 
vestlige verdens ubetalte historiske regninger, 
end at arbejde for at løse et fælles problem.

Her er man vel nødt til at trykke Ulrich Beck 
lidt på maven. For er det en ny global dynamik, 
han tegner, eller trækker han bare verdens æld-
ste konflikt frem fra konceptkisten – de rige mod 
de fattige, altså klassekampen?

Værre end proletariatet
Ulrich Beck kan ikke bruge klasserne. Selv klas-
sebegrebet i en opdateret form vifter han væk.

Han taler om multietniske, transnationale for-
mer. 
 Mener du en etnisk underklasse? 

»Ikke en klasse med en bestemt kultur og et 
magtfællesskab. Den skjulte baggrund bag socio-
logernes klassebegreb er troen på den nationale 
lighed inden for klassen.« 

Også klasse er uløseligt knyttet til det nationa-
listiske perspektiv. 

»Men individualiseringen har opløst enhver 

»Man skal skelne mellem to helt forskellige 
ting. Kosmopolitisme er idealet om det globale 
fællesskab, i forlængelse af Kant, men kosmopo-
litisering er uønsket,« siger Beck. »Uønsket, 
usynlig og dirty. Det her er ikke noget, vi kan 
vælge til eller fra.«

Nationalstaten er antikveret, den orienterer 
sig indad, og den opfylder ikke vores forventnin-
ger. Det er derfor, vi igen og igen ser, at det in-
ternationale samarbejde udspiller sig klodset, 
som et sækkeløb, hvor deltagerne falder over 
hinanden længe før målstregen.

Men hvordan skal en ny kosmopolitisk ver-
densorden så realiseres i virkeligheden? Vi lever 
jo fortsat i stater. Er kosmopolitismen ikke blot 
en feteret forskers verdensfjerne tanker om en 
hypotetisk global orden, som fungerer fint for 
ham selv, mens han rejser fra konference til kon-
ference og sover i bløde hotelsenge? Det mener 
Beck ikke. 

»Det her er ikke den gamle jetset-kosmopoli-
tisme. Den nye kosmopolitiske orden tager afsæt 
i migration, i individers oplevelse af at agere i 
forskellige samfund og tale forskellige sprog. 
Det her er ikke blot en kosmopolitisme med vin-
ger – der er også et sæt rødder. Det er en ikke-
elitær almen oplevelse.«

Vi kan ikke blive fri for hinanden
Den kosmopolitiske idé, siger Beck, indebærer, 
at vi ikke kan udelukke ’den globale anden’. Med 
’den anden’ griber Beck griber fat i sociologiens 
måske mest fundamentale begreb. 

Ikke voldsomt originalt, kan man mene. Men 
det er karakteristisk for den tyske tænker, at han 
ligesom sin engelske kollega Anthony Giddens 
har forstået at hive sociologiske luftkasteller ned 
på jorden, så almindeligt begavede mennesker 
uden sociologisk skoling kan følge med. At for-
mulere de her ting, vi et eller andet sted godt 
ved i forvejen, på en let erkendelig måde. Men 
med et større overblik end de fleste.

Han trækker tegningekrisen frem som eksem-
pel. Globalisering giver mulighed for ekstremt 
vidtrækkende handlinger for individer – vi er i 
hinandens vold slet og ret. Og tegningerne af 
Muhammed fik utilsigtede og uoverskuelige 
konsekvenser.

Nationalister brugte tegningesagen i deres 
vedvarende konstruktion af et fællesskab, der ik-
ke ser noget behov for at inkludere mennesker 
uden for nationens grænser. Beck vil det mod-
satte, vi skal ikke blot interessere os for menne-
sker, vi ikke kender, vi skal også erkende, at vi 
ikke kan blive fri for mennesker, vi ikke kender. 
Det er sådan set en moralsk fordring.

»Det nationale udgangspunkt er lig med en in-
stitutionaliseret kiggen-den-anden-vej,« siger 
Beck. Men den globale anden har inviteret sig 

VeRdensBoRgeR

Af Sune Engel Rasmussen og  

Christoffer Zieler 

Det er lidt flabet at gribe fat i et gammelt tysk 
begreb om det kosmopolitiske, give det en hurtig 
afbørstning og stille sig frem og kalde det for et 
nyt paradigme. Så Ulrich Beck er vist en arro-
gant mand.

»Jeg har skrevet tre bøger om det her kosmo-
politiske stuff,« siger Beck så. »Men begrebet bli-
ver ikke brugt ret meget.« 

Okay, Ulrich Beck er også selvudslettende. I 
øvrigt er det et andet ord, risikosamfundet, der 
gjorde den tyske sociolog til akademisk super-
stjerne. 

Beck udviklede sit risikobegreb i 1980’erne. 
Han satte begreb på alle de nye grænseoverskri-
dende trusler, der kunne skræmme livet af det 
refleksivt moderne menneske. Bekræftede os i, 
at det er farligt at leve, og hvordan selve sam-
fundets struktur og de menneskelige relationer 
forandrer sig med nye risici: Sygdom, atomsky-
en, og den senest tilkomne, klimaforandringer. 

Sidstnævnte katastrofe var dog for abstrakt, 
mente Beck, til nogensinde at kunne engagere 
almindeligt moderne individer. 

»Den teori blev falsificeret,« smiler han hen 
over bordet i det linoleumslugtende klasseværel-
se på Center for Sundhed og Samfund på Køben-
havns Universitet, hvor han er trækplaster for 
Dansk Sociologkongres 2010. 

»Og i den forstand vil jeg ikke kalde klimatop-
mødet i København en fiasko. Det var snarere et 
wake-up call. En kosmopolitisk begivenhed.« 

dirty kosmopolitisering
Men hvad ligger der i udtrykket en kosmopoli-
tisk begivenhed? Jo, Danmarks seneste national-
traume (efter H.C. Andersen-året), klimatopmø-
det i Bella Center, gav os noget nyt. 

Da alle delegerede var lusket hjem i flyver-
skjul, stod vi tilbage med et ændret globalt 
magtlandskab. De vestlige nationalstater sætter 
ikke længere dagsordenen for forhandlingen af 
globale konflikter. 

Og, hvad mere er, mener Ulrich Beck – topmø-
det illustrerede, hvor utilstrækkelig den nationa-
le ramme er for en analyse af verdens sande til-
stand. 

Disse værdifulde erfaringer er den gode versi-
on af den kosmopolitiske udvikling. Den dårlige 
er, at resultatet af mødet var kaos og frustration. 
Vi kommer ikke nødvendigvis til at blive lykkeli-
gere mennesker, blot fordi vi er mere kosmopoli-
tiske. 

»Det modsatte er faktisk mere sandsynligt,« si-
ger Ulrich Beck.

Katastrofen  
er ikke interessant
Vores kosmopolitiske verden giver os en aller- 
helvedes masse problemer, varsler Ulrich Beck.  
Men hvis vi udvikler en global bevidsthed, så har  
vi i det mindste en chance for at forstå, hvad der 
rammer os. Universitetsavisen mødte den tyske  
stjernesociolog, da han besøgte KU

»Vi ignorerer, at hver 
eneste muslimske fa-
milie rummer et væld 
af forskellige identite-
ter, hvis vi bare tæn-
ker på muslimen som 
en essentialistisk en-
hed.«

Ulrich Beck
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»Vi lever i en pessimistisk tid, men verden for-
svinder jo ikke. Jeg er ikke optimist, men jeg si-
ger: Lad os nu prøve.«

For eksempel burde man ifølge Beck have 
sendt Lissabon-traktaten til fælles afstemning i 
hele EU på én gang. Vi kan lige så godt teste nye 
måder at forholde os demokratisk til en ny ver-
den på, mener han. 

Frem for at tale folk i sænk med dystre udsig-
ter. 

»Pessimister giver altid indtryk af, at de ken-
der fremtiden. Men det gør de jo ikke. Heller ik-
ke Luhmann. Den globale bevidsthed kunne må-
ske give os en ny refleksivitet, en ny reference-
ramme,« siger Ulrich Beck.

Det er i denne sfære, risikozonen kunne man 
kalde den, samfundsforskeren bør husere. Hvor-
dan vi frembringer trusler og eksternaliserer 
dem, eller kort sagt: lader dem gå ud over andre, 
mens vi vasker vores hænder og kigger væk – dét 
er vigtigt område at studere, mener Ulrich Beck. 
Han holder af krisen, kan man se, smiler begej-
stret over, hvor spændende det hele i grunden 
er. 

»Katastrofen er ikke interessant. Sociologisk 
set. Når katastrofen kommer, er det for sent. Ri-
sikoen, forventningen om katastrofen, er det in-
teressante.«

ser@adm.ku.dk

chz@adm.ku.dk

Blå bog
Ulrich Beck (f. 1944), tysk sociolog og profes-

sor ved Ludwig-Maximilians-Universität Mün-

chen og London School of Economics. Beck er 

bedst kendt for sine tanker om risikosamfun-

det, og har desuden medvirket til at sætte 

kød på begreber som individualisering og 

globalisering og refleksiv modernitet, så de i 

dag har taget plads i det almindelige offentli-

ge ordforråd.

Beck på dansk
’Risikosamfundet – på vej mod en ny moder-

nitet’ (tysk 1986) udkom på dansk i 1997. Se-

nest er udkommet ’Magt og modmagt – i den 

globale tidsalder’. Desuden har Beck leveret 

en dosis kapitalismekritik i bogen ’Fagre nye 

arbejdsverden’ fra 2002. Alle tre er udkom-

met på Hans Reitzels Forlag. Et væld af andre 

titler fås på tysk og engelsk.

Tværtimod har det gjort ulighederne værre. 
Klasse er for blød en kategori til at beskrive det, 
der sker. Selv i Europa er der en stor del af be-
folkningen, som vi andre slet ikke kan bruge. De 
er uden for klasse, uorganiserede, uden rettighe-
der, illegale, så i den forstand er realiteterne 
værre end det proletariat, Marx forudså. Proleta-
riatet udgjorde i det mindste en del af magtspil-
let.«
 Hvad gør vi så?

Uvished er en slap undskyldning for  
pessimisme
»Jeg havde den diskussion med Nicklas Luh-
mann. Han sagde: Tingene ændrer sig ikke alli-
gevel, lad os holde fast i det, vi har. Problemet er 
alle alarmisterne; de skal holdes tavse. Luk skuf-
fen, så bliver problemerne løst. Det var Luh-
manns holdning, groft sagt,« siger Beck om sin 
afdøde og ligeledes feterede landsmand.

form for klassemæssigt tilhørsforhold. Der er in-
gen i dag, der identificerer sig med en klasse.« 

Og opløsningen af de gamle klassekategorier 
forstærkes blot af globale trusler som klimafor-
andringer. Beck har en påstand om, at »fattig-
dommen er hierarkisk, men smoggen er demo-
kratisk.« 
 Men det passer da ikke? Han skal da ikke bilde 
os ind, at vesterlændinge med orkanvarslingssy-
stemer og penge til at bygge diger rammes lige 
så hårdt af vejrets omskifteligheder som bangla-
deshiske fiskere og kenyanske bønder?
 »Den kan misforstås, den sætning,« indrøm-
mer Beck.

»Klimaforandringer forstærker ulighed på lo-
kalt, nationalt og globalt plan. Men det er blot ét 
aspekt. Når klimaforandringerne radikaliseres, 
vil hele menneskeheden være truet, og det bety-
der, at ingen kan ekskluderes.«

»Individualisering har ikke opløst forskelle. 

gesTik – Ulrich Beck bærer 

den midaldrende samfundsrev-

sers grunduniform – sort skjorte 

og sort jakke – og øverst en let 

sky af hvidt hår, en halv Garfun-

kel. Verdens gebrækkeligheder 

har ikke ødelagt hans venlighed 

og gode humør. 

»Individualisering har 
ikke opløst forskelle. 
Tværtimod har det 
gjort ulighederne 
værre.«

Ulrich Beck
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indgående med forholdene i 
det hårdt prøvede land, og i 
øjeblikket er fem studerende 
fra uddannelsen i Haiti for for-
skellige nødhjælpsorganisatio-
ner.
 En af dem er danske Jesper 
Holme Lund, der har det over-
ordnede ansvar for at koordi-
nere nødhjælpsarbejdet for FN. 
Peter Kjær Jensen har været i 
kontakt med sin studerende, 
der altså befinder sig midt i ka-
tastrofens centrum:
 »Han beskriver det som den 
værste katastrofesituation, han 
nogensinde har set, fordi folk 
ikke havde noget som helst i 
forvejen. Det var jo nærmest 
en katastrofe, før katastrofen 
startede,« fortæller Peter Kjær 
Jensen
 Mens fremtiden for Haiti er 
mere end usikker, er fremtiden 
for uddannelsen i Disaster Ma-
nagement mere klar. I løbet af 
de næste måneder etablerer 
man et forskningscenter i sam-
arbejde med Lunds Universi-
tet.

»Indtil videre har vi under-
vist på fuld tid. Nu skal til at 
gøre det, vi virkelig er ansat til, 
nemlig at forske,« siger Peter 
Kjær Jensen.

mahp@adm.ku.dk

ikke virket. Jeg var selv ude i 
forbindelse med tsunamien. 
Der var alle eksperter sådan 
nogen, der rendte rundt og 
snakkede ekspert-sprog i ste-
det for at snakke sammen,« 
forklarer Peter Kjær Jensen, da 
kurset er slut.

»Det, vi gør hos os, er at par-
re folk sammen på kryds og 
tværs, så de lærer at tale med 
hinanden og arbejde sam-
men.«

Kommunikation og tværfag-
lighed lyder jo umiddelbart ik-
ke som raketvidenskab, og det 
er det heller ikke, forklarer Pe-
ter Kjær Jensen.
 »Hovedformålet er at lære 
de studerende common-sense, 
altså logisk tankegang. At de 
lærer at stikke en finger i jor-
den, før de handler. Og at de 
lærer at behandle ofrene med 
værdighed, når de er ude. Hele 
filosofien er, at man skal be-
handle folk, som om de var ens 
forældre,« siger han.

Haiti og fremtiden
De mange skrækscener fra 
jordskælvet i Haiti, har igen 
understreget behovet for en ef-
fektiv nødhjælpsindsats. På 
Master of Disaster-uddannel-
sen har man tidligere arbejdet 

nisteriets program for udvik-
lingslandene.
 Han er glad for at komme på 
et studie med så mange natio-
naliteter.

»Det er fantastisk at opleve 
de mange forskelle. Noget af 
det vigtigste ved uddannelsen 
er helt sikkert det internatio-
nale netværk, jeg får i form af 
mine medstuderende. Kata-
strofer påvirker næsten altid 
på tværs af grænserne, og der-
for at det afgørende, at man 
kan kommunikere med andre 
nationaliteter,« forklarer Zela-
lem Feleke, der efter planen 
vender tilbage til sit arbejde i 
Etiopien, når eksamensbeviset 
er i hus til sommer.

først i verden
Københavns Universitet er 
blandt de første i verden til at 
lave en international og tvær-
faglig masteruddannelse i ka-
tastrofehåndtering. Ideen op-
stod i kølvandet på tsumanien 
i Sydøstasien for nogle år tilba-
ge. Her konkluderede flere 
eksperter og nødhjælpsorgani-
sationer, at man simpelthen 
manglede professionelt uddan-
nede nødhjælpsarbejdere.

»Tidligere har måden, man 
lavede nødhjælpsarbejde på, 

nelsen, jo mere sparker vi røv.«
»På forreste række dér,« si-

ger han og peger op mod tav-
len, »sidder et par stykker fra 
militæret. Når de bliver sat til 
at lave gruppearbejde sammen 
med nogen, der er uddannet 
inden for sundhed, så sker der 
virkelig nogle spændende 
ting.«

etiopien-danmark  
tur/retur 
På trods af sine ni danske stu-
derende er uddannelsen først 
og fremmest international. Det 
er Zelalem Feleke et bevis på. 
Han er 34 år og fra Etiopien, 
har en bachelorgrad i landbrug 
og godt ti års erfaring med 
nødhjælpsarbejde.
 »Det er meget givtigt at stu-
dere her. Uddannelsen giver 
mig en struktur på mit tidlige-
re arbejde. Det giver mig også 
et videnskabeligt fundament 
til mine mange års erfaring,« 
fortæller han i kaffepausen.
 Det seneste år har Zelalem 
Feleke arbejdet for et af Folke-
kirkens Nødhjælps projekter i 
sit hjemland. Siden august har 
han så boet og studeret i Kø-
benhavn, og hans ophold på 
masteruddannelsen er delvist 
betalt af Danida, Udenrigsmi-

forskellighed sparker røv
To dage efter min telefonsam-
tale med studielederen sidder 
vi sammen i et undervisnings-
lokale på KU’s Center for Sund-
hed og Samfund. Det er sidste 
forelæsning i kurset research-
design. 

De 38 indskrevne studeren-
de på uddannelsen kommer fra 
26 forskellige lande, og det 
kan både ses og høres. 

»Good morning« og »sa- 
laam,« lyder det, mens folk 
møder ind, og der kan spores 
både afrikanske, pakistanske 
og australske accenter i den 
engelske småsnak.

»Vi har alle religioner repræ-
senteret her. Bortset fra bud-
dhisme, hvad der jo er lidt  
ærgerligt,« hvisker Peter Kjær 
Jensen, mens professor Flem-
ming Konradsen svarer på 
spørgsmål fra en studerende.

Uddannelsen er ikke blot et 
stort miks af nationaliteter, 
men også af forskellige faglig-
heder. Og det er langt fra til-
fældigt.

»Den tværnationale og tvær-
faglige kommunikation er det, 
der oftest halter bagud i krise-
situationer,« forklarer Peter 
Kjær Jensen videre. »Så jo me-
re forskellige vi er på uddan-

kaTasTRofe- 
HåndTeRing

Af Mathias Holm Pedersen

»Kan du ikke skrive en artikel 
om medietræthed,« siger Peter 
Kjær Jensen, da jeg får fat på 
ham i telefonen.

Jeg er ikke den eneste jour-
nalist, lederen af masterud-
dannelsen i Disaster Manage-
ment på Københavns Universi-
tet har haft i røret i efterskæl-
vet fra det dødbringende jord-
skælv, der ramte Haiti tirsdag 
den 12. januar. Peter Kjær Jen-
sen har været forskeren, alle 
medier har villet have fat i. Da-
gen efter naturkatastrofen blev 
han for eksempel intervie-
wet live på den arabiske ny-
hedskanal Al-Jazeera.
 Og opmærksomheden er ik-
ke ubegrundet. Siden uddan-
nelsen blev etableret for to år 
siden, er den mundrette titel 
Master of Disaster i dag yderst 
eftertragtet både herhjemme 
og i udlandet. Sidste år måtte 
man afvise flere ansøgere, og 
meget skal gå galt, hvis ikke  
alle pladser bliver fyldt op, når 
et nyt hold starter op til efter-
året.

Her uddannes  
mestrer i katastrofer
Master of Disaster. Titlen på Københavns Universitets nye masteruddannelse  
siger det hele. Her lærer folk fra hele verden at håndtere katastrofer  
som det jordskælv, der netop har ramt Haiti 

MdMa – Peter Kjær Jensen 

var selv i Indonesien efter tsuna-

mien i 2004 som en del af et for-

skerhold. I dag er han studiele-

der for uddannelsen Master of 

Disaster Management på KU.

FAKTA

Master of disaster  
Management, MdMa

•  Master of Disaster er en etårig 

videreuddannelse i katastrofe-

håndtering.

•  Uddannelsen har 38 studeren-

de fra 26 forskellige lande – 

primært erfarne nødhjælpsar-

bejdere.

•  Uddannelsen er tværfaglig og 

afvikles i samarbejde med 

Lunds Universitet
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statistik 
Ifølge Danmarks Statistik er gennemsnitsalderen for første-

gangsfødende 29 år. Og ud af de studerende på KU som 

modtager SU, blev 4,8 procent forældre i 2008, oplyser KU´s 

SU-kontor. 

Økonomi 
Når du som studerende bliver forælder, kan du få 12 ekstra 

SU-klip, også kaldet fødselsklip. På den måde kan du forlæn-

ge din uddannelse med op til et år uden at være studieaktiv. 

Hvis du søger orlov, mister du retten til fødselsklippene. 

SU giver også forsørgertillæg til forsørgere, der bor sammen 

med en SU-modtager, samt mulighed for et supplerende SU-

lån. 

Du kan læse mere om SU-reglerne for nybagte forældre på 

www.minsu.dk. 

Læs om tilskud til pasning på www3.kk.dk. 

Skriv ’Forældrebetalingen’ 

i søgefeltet.

»Set fra instituttet og rege-
ringens side er det måske ikke 
så godt, at jeg bruger længere 
tid på min uddannelse. Men så 
kommer jeg jo til gengæld til at 
koste en arbejdsplads færre 
penge ved ikke at skulle have 
barsel der,« lyder det fra Sisse. 

’Hvad nu med dit studie, 
sisse?’
Én ting er, at man selv er til-
freds med dobbeltlivet som 
forælder og studerende. Men 
hvad siger omgivelserne?

»Jeg mødte min gamle sam-
fundsfagslærer fra folkeskolen 
på gaden. Jeg gik med barne-
vognen. Og det første, han sag-
de, var: ’Hvad nu med dit stu-
die, Sisse?’ Men så kunne jeg 
berolige ham med, at jeg var i 
gang igen,« griner Sisse. 

Sisse fortæller, at hendes 
venner fra studiet alle har til-
budt at babysitte. 

»Vi har ikke haft brug for det 
endnu, fordi vi har så mange 
bedsteforældre tæt på, men 
det tror jeg, at vi skal til at be-
nytte os af.« Og det sidste kom-
mer med et lumsk smil. 

Inden jeg forlader Sisse, kan 
jeg ikke lade være med at spør-
ge, om de skal have flere børn, 
mens de studerer. Til det sva-
rer hun:

»Det kunne jeg rigtig godt 
tænke mig. Men det skal jeg 
nok lige snakke med min kære-
ste om«.

at før kunne hun godt sætte sig 
ind på en læsesal klokken ni 
om morgenen, tage direkte til 
forelæsning, hen at mødes 
med nogle venner og så til et 
arrangement om aftenen. Så-
dan nogle dage er der ikke så 
mange af længere. 

gode råd til studerende 
med babytanker 
Sisse understreger, at der er 
nogle ting, man skal gøre sig 
klart, før man kaster sig ud i at 
være studerende forælder. 

Hun fortæller, at der økono-
misk ikke er vildt meget at rut-
te med, når man er to på SU, 
der har et barn; men at der 
heldigvis er nogle ordninger. 
Sisse og Jon får eksempelvis 
tilskud fra Forældrebetalingen 
til Balders vuggestueplads. 
Man betaler normalt 3.000 kr. 
for en vuggestueplads, men 
med tilskuddet betaler de kun 
800 kr. 

Midt i økonomisnakken ind-
skyder Sisse:

»Men så bruger jeg måske de 
penge på Balders tøj, som jeg 
ellers ville have brugt på øl i 
fredagsbaren.« 

En anden ting, man ifølge 
Sisse skal have med i sine over-
vejelser, er, at man formentlig 
ikke kommer til at tage sin ud-
dannelse på normeret tid, når 
man både har studiejob og 
barn.

Balder, panikker jeg ikke læn-
gere over de små ting – man 
har ligesom noget andet vigtigt 
i sit liv,« forklarer Sisse. Hun 
fortsætter:

»Det giver virkelig overskud, 
når du har siddet på læsesalen 
hele dagen og så kommer ned 
til en, der er vildt glad for at se 
dig. Du bliver tvunget til at 
lægge studiet væk og bare væ-
re mor.« 

Et bevis på, at det med over-
skuddet er sandt, er, at Sisse 
ud over moderrollen og studiet 
også har tid til et studiejob. 
Hun arbejder 15 timer om 
ugen som studievejleder på So-
ciologi. 

Sisse fortæller, at hun blevet 
meget mere effektiv og struk-
tureret, efter at hun blev mor.

»Jeg er blevet tvunget til at 
prioritere min tid meget mere. 
Samtidig stiller jeg også flere 
krav til, hvordan jeg bruger 
min tid«. 

Hun fortæller, at hendes job 
er en prioritering. Hun havde 
ikke behøvet at tage det. Men 
hun synes, det lød så spænden-
de, at det måtte hun bare få tid 
til. I denne sammenhæng tilfø-
jer Sisse, at de heldigvis er to 
om at være forældre. 

Det er især de sociale ting ud
                    over studiet, der 
                         bliver skåret fra. 
                            Sisse fortæller, 

foRÆldRe

Af Sara Hartmann Sivertsen

»Jeg kan klart anbefale at få 
børn, mens man studerer.«

Sådan lyder det fra Sisse Liv 
Lauesen, som ved, hvad hun 
taler om. Sisse er 24 år og mor 
til Balder på et år. Derudover 
studerer hun Sociologi på Kø-
benhavns Universitet (KU). 
Hun bor på Nørrebro sammen 
med Balders far, Jon Damsager 
på 25 år, som læser til fysiote-
rapeut. 

»Jeg synes, det er rigtig 
synd, hvis man tænker, at man 
skal have gjort en masse ting 
færdige, før man har tid til at 
blive forælder. For du lever jo 
også, mens du er forælder,« si-
ger Sisse.

Sisse og Jon har længe plan-
lagt, at de gerne ville have et 
barn, mens de studerede. De 
forestillede sig, at det var en 
fordel at stifte familie nu, da 
man er mere fleksibel, når man 
er studerende, end når man 
kommer ud på den anden side 
og får et 8-16-job. Og indtil vi-
dere holder deres teori stik.  

det giver overskud at få 
børn
»Jeg synes, det er en god ting, 
at studiet ikke er hele ens 
liv. Efter vi har fået 

Et studieliv med barn – 
kan anbefales
At være to studerende med barn og studiejob lyder som et 
hæsblæsende foretagende, men ifølge Sisse Liv Lauesen og 
Jon Damsager er det ikke ’mission impossible’ – tværtimod

fleks – Sisse Liv Lauesen mener, at det er en 

fordel at blive forælder, mens man studerer, 

da man ofte er mere fleksibel, end når man 

arbejder fuld tid.

oVeRskUd – Ifølge Sisse Liv Lauesen giver det overskud at 

være forælder – og overskud er ikke skidt at have, når man er 

studerende. 
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BAGGRUND

midler til at holde sig fri af sta-
ten.«  

Ifølge Feldt siger universite-
tets militære engagement mere 
om det israelske samfund, 
hvor militæret spiller en kæm-
pe rolle med at generere øko-
nomisk aktivitet, arbejds- 
pladser og forskning, end det 
siger om universitetet i sig 
selv.

»I øvrigt er de israelske uni-
versiteter af europæisk og 
nordamerikansk standard, 
hvad angår fri forskning. De 
kan slet ikke sammenlignes 
med øvrige mellemøstlige uni-
versiteter,« mener han.

Boykot er et slag i luften
Én ting er, om en akademisk 
boykot er moralsk rigtig eller 
forkert. Noget helt andet er, 
om den vil være effektiv. 

Og det tvivler Peter Viggo 
Jakobsen, som forsker i  
tvangsdiplomati ved Institut 
for Statskundskab på KU, 
stærkt på, at den vil i dette til-
fælde. 

»En akademisk boykot ville 
være næsten dømt til at mis-
lykkes, fordi konflikten mellem 
Israel og Palæstina er så polari-

bejder med militæret. Men der 
er jo også forskere fra KU, der 
samarbejder med Politiets Ef-
terretningstjeneste og med mi-
litæret om at uddanne solda-
ter, der skal til Afghanistan,« 
understreger Jakob Feldt. 

Boykotten uden ende
Jakob Feldt ser derfor ingen li-
ge linje fra en udvekslingsafta-
le på KU til bombninger af Ga-
za. 

»Jeg mener slet ikke, at KU 
ved at have en bilateral samar-
bejdsaftale med Tel Aviv støt-
ter Israels militære handlinger 
i de palæstinensiske områder.«

»Man kan ikke selv styre, 
hvordan viden spredes i sam-
fundet, og det er jo ikke sådan, 
at israelske forskere sidder og 
udtænker styresystemer, der 
skal slå nogle palæstinensere 
ihjel,« siger Jakob Feldt, som 
mener, at fortalerne for en 
akademisk boykot laver »et 
moralsk fejlskud.«

»Hvis man skal boykotte Tel 
Aviv Universitet for at samar-
bejde med staten, hvor skal det 
så ende? Det er jo kun rige uni-
versiteter som Oxford og Har-
vard, der har tilstrækkelige 

»Tel Aviv Universitet har ik-
ke en tættere forbindelse til 
hæren end alle mulige andre 
sektorer i det israelske sam-
fund har,« siger han. 

»Det er rigtigt nok, at en me-
get vigtig del af israelsk forsk-
ning er koncentreret om mili-
tær teknologi: dataforskning; 
teknologisk og naturvidenska-
belig forskning; og også på den 
humanistiske side, hvor histo-
rikere og antropologer samar-

tral i udtænkningen af doktri-
ner, der lægger direkte op til 
krigsforbrydelser. Eksempelvis 
i et cirkulære fra oktober 2008 
– to måneder før angrebet på 
Gaza – hvor en institutleder, 
Gabriel Siboni, anbefaler, at Is-
rael handler »øjeblikkeligt, be-
slutsomt og med en styrke, der 
er uforholdsmæssigt større end 
fjendens handlinger og den 
trussel, den udgør.« 

Ifølge Siboni er det vigtigere 
at påføre voldsom skade, som 
det vil være tidskrævende og 
dyrt for fjenden at udbedre, 
end det er, at sigte specifikt ef-
ter militære mål. 

En af de værste krigsforbry-
delser er ifølge SOAS-forsker-

åbenlyst involveret i våbenud-
vikling, voldelig nationalistisk 
kamp og krigsforbrydelser. 
 TAU bryster sig af at have 
nære bånd til militæret og af at 
bidrage aktivt til at bevare Is-
raels militære overlegenhed i 
regionen, lyder det i rapporten 
med henvisning til tidsskriftet 
Tel Aviv University Review (se 
link sidst i artiklen, red.) 

»Angrebet på Gaza-striben 
sidste år var det, der for mange 
fik bægeret til at flyde over. 
Det var på alle måder terroris-
me mod en besat befolkning, 
som Tel Aviv Universitet var 
meget aktivt involveret i,« si-
ger Adam Qwist fra Palæstina 
Fredsvagter, foreningen bag 
demonstrationen ved KU i no-
vember. 

Støtten fra USA’s og Europas 
regeringer er det eneste, der 
opretholder Israels militær og 
økonomi, mener han, og der-
for har studerende på KU et 
enormt medansvar for den is-
raelske okkupation, hvad en-
ten de vil det eller ej.

»Indirekte er de med til støt-
te en nådesløs besættelse, og 
KU er med til at styrke det isra-
elske brand, som skygger for 
de seneste 60 års langsomme 
etniske udrensning i Palæsti-
na,« siger Adam Qwist, der 
selv studerer Arabisk på KU.

strategisk institutleder 
I 2007 – efter Libanon-krigen 
(2006), før Israels angreb på 
Gaza for omtrent et år siden – 
mødtes officerer fra den israel-
ske hær med forskere fra vå-
benindustrien til en workshop 
arrangeret af en afdeling af Tel 
Aviv Universitet. Målet var at 
udvikle en strategi, der kunne 
sætte Libanon »20 år tilbage i 
tiden ved at ramme landets 
vigtigste infrastruktur,« som 
man formulerede det.

Ifølge rapporten har Institut 
for Nationale Sikkerhedsstudi-
er (INSS) ved TAU været cen-

UniVeRsiTeTsdiPloMaTi 

Af Sune Engel Rasmussen

I november 2009 sad universi-
tetsbestyrelsen i den norske 
provinsby Trondheim med en 
storpolitisk bombe i hænderne. 
Efter opfordring fra en gruppe 
videnskabeligt personale satte 
ledelsen på Norges Teknisk-
Naturvidenskabelige Universi-
tet (NTNU) sig ned og stemte 
om, hvorvidt man skulle indle-
de en akademisk boykot mod 
Israel. 

Angrebet på Gaza-striben i 
slutningen af 2008, der blev 
bredt fordømt af det internati-
onale samfund, var i betydeligt 
omfang udført med assistance 
og planlægning fra israelske 
universiteter, som de norske 
universiteter samarbejdede 
med.

Resultatet af afstemningen 
blev et enstemmigt nej, men 
ånden var ude af flasken. NT-
NU blev fanget i en cyberstorm 
og verdensberømt blandt især 
pro-israelske bloggere. Og de-
batten om akademisk boykot er 
fortsat ind i det nye år. Senest 
har flere norske rektorer erklæ-
ret sig villige til at diskutere 
muligheden af en akademisk 
boykot af Israel, uden dog selv 
at støtte et sådan tiltag.

I København demonstrerede 
en gruppe studerende i samme 
måned foran Københavns Uni-
versitet (KU) med opfordrin-
gen om at KU bør droppe sin 
samarbejdsaftale med Tel Aviv 
Universitet (TAU). En støtte til 
TAU – lød argumentet – er en 
indirekte støtte til den israel-
ske stats overgreb på den palæ-
stinensiske befolkning.

Tænketank for militæret?
I en rapport fra 2009 argumen-
terer forskere ved The School 
of Oriental and Asian Studies 
(SOAS) i London for, at Tel 
Aviv Universitet er dybt og 

KU’s israelske  
forbindelse
Har KU et medansvar for krigsforbrydelser og brud  
på menneskerettighederne ved at samarbejde  
med israelske universiteter med tætte forbindelser  
til hæren? Det mener studerende, der opfordrer til  
boykot; eksperter afviser

aMageR – En gruppe studerende fra Palæstina Fredsvagter de-

monstrerede i november for KUA i en opfordring til universitetet om 

at droppe samarbejdet med Tel Aviv Universitet. 

ne netop at undlade at skelne 
mellem militært og civilt i 
krigshandlinger. 

»En investering i TAU er en 
investering i undertrykkelse og 
krigsforbrydelser,« konklude-
rer de. 

Men den konklusion er blæst 
helt ud af proportioner, mener 
Jakob Feldt, lektor ved Roskil-
de Universitet (RUC) og for-
sker i jødisk historie og Israel-
Palæstina konflikten. 
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stinenserne tvunget til at bo 
uden for deres hjemland. I den 
forstand har palæstinenserne 
mindre frihed end de sorte un-
der apartheid.«

Det er Adam Qwist fra Palæ-
stina Fredsvagter enig i:
 »Det er en anden kontekst 
end i Sydafrika, men der sker 
en klar bantustanisering i Isra-
el, og ’apartheid’ er slet ikke et 
stærkt nok ord.  

kU i problematiske sam-
arbejder
Nu er det jo ikke ligefrem fordi 
Israel er et enkelt stykke 
ukrudt blandt en buket af 
blomstrende demokratier i 
Mellemøsten. KU har en kæm-
pe satsning i det Danske Insti-
tut i Damaskus, Syrien, et land, 
hvis demokratiske sans mildt 
sagt er diskutabel. Skal Syrien 
også boykottes?

»Det har jeg svært ved at ud-
tale mig om, for jeg ved først 
og fremmest noget om Israel, 
men i princippet ja,« siger 
Adam Qwist. 

»Det er svært, for KU samar-
bejder også med Kina, som og-
så udøver besættelse. Men det 
vi kritiserer, er den formelle 
samarbejdsaftale mellem KU 
og Tel Aviv. Vi vil ikke forhin-
dre studerende i at rejse til Is-
rael.«

kU: ingen udsigt til boykot
På Københavns Universitet har 
man ikke haft særlige etiske 
forbehold, da man for mange 
år siden indledte samarbejdet 
med Tel Aviv, men man har 
været opmærksom på »nød-
vendigheden af en bred dia-
log,« siger John E. Andersen, 
chef for Det Internationale 
Kontor. 

Derfor oprettede man samti-
dig en aftale med Bir Zeit Uni-
versitetet i Ramallah på Vest-
bredden. Den er siden udløbet 
og er ikke blevet fornyet, men 
kun fordi der ikke var interesse 

Og selv hvis man har valgt 
side i konflikten, er universite-
terne ikke det bedste sted at 
boykotte, mener Jakob Feldt 
fra RUC:

»Hvis man er af den obser-
vans, at man skal presse Israel 
til at behandle palæstinenser-
ne bedre og anlægge en mere 
fredsorienteret tilgang til kon-
flikten, så er universiteterne 
stadig den største base for fri 
forskning og samfundskritisk 
tænkning i Israel, og det er her, 
akademikerne sidder og bidra-
ger til den offentlige debat.« 

Heller ikke på et mere prin-
cipielt plan er sammenlignin-
gen i orden, mener Feldt:

»Der er da aspekter, hvor 
man kan sammenligne forhol-
dene i Israel med apartheidlig-
nende forhold, men der er så 
mange lokale, kontekstuelle 
forhold, der er forskellige, at 
sammenligningen ikke hol-
der.« 

»Helt overordnet, så var 
apartheid bygget på en race-
forestilling, og det er zionis-
men altså ikke, den er primært 
baseret på en europæisk demo-
kratiforestilling.«

apartheid er blot et fattigt 
ord
I Norge vil Peder Martin Lyse-
støl gerne lave analogier. Lyse-
støl er lektor i Socialøkonomi 
på NTNU i Trondheim, og han 
var blandt initiativtagerne til 
underskriftindsamlingen, der 
førte til en bestyrelsesafstem-
ning om boykot. Han mener 
»så absolut,« at den israelske 
stat bygger på raceforestillin-
ger. 

»Israel er en jødisk stat, hvis 
lovgivning tilgodeser dem, der 
er af jødisk blod,« siger han. 

»Jeg mener faktisk, at Israel 
er væsentlig værre end Sydafri-
ka under apartheid. Sydafrika 
besatte ikke nabostater, og selv 
om de sorte var isoleret i ban-
tustans, er halvdelen af palæ-

læstinenserne i Gaza-striben,« 
mener han. 

Praktiserer israel apart-
heid?
En egentlig blokade af Israel er 
nok urealistisk, indrømmer 
Adam Qwist. Men mindre kan 
også gøre det.

»En boykot skal primært ska-
de Israels brand og rokke ved 
myten om, at Israel er det ene-
ste demokrati i Mellemøsten. 
Det kan godt være, at det er et 
demokrati for jøderne, men 
det er det ikke for de ikke-jødi-
ske statsborgere,« siger han og 
peger på, at en akademisk boy-
kot virkede, da den var en del 
af en bredere handels- og kul-
turel blokade mod det sydafri-
kanske apartheidregime.

Men der er flere ting i vejen 
med dén historiske analogi, 
mener kritikerne. 

»Der var bred international 
støtte til en boykot af Sydafri-
ka, som i øvrigt blev iværksat 
efter opfordring fra ANC (Nel-
son Mandelas parti i Sydafrika, 
red.), mens der i Israel slet ik-
ke er den samme enighed om, 
hvem der er den onde,« siger 
Peter Viggo Jakobsen.

af FN’s Sikkerhedsråd ikke har 
modstridende interesser i lan-
det. Og derudover skal det på-
gældende lands forseelser stri-
de mod alment accepterede 
normer. 

»Det kunne være grov ter- 
rorisme mod civile eller en de-
cideret annektering af et andet 
land, som vel at mærke ikke 
udføres af Kina, USA eller af en 
af deres klienter,« siger Peter 
Viggo Jakobsen.

Så er det straks mere diffust 
og svært med brud på menne-
skerettighederne, mener han. 
Derfor var det også svært at or-
ganisere en samlet indgriben i 
konflikterne i Darfur og Koso-
vo.

Men Adam Qwist fra Palæ-
stina Fredsvagter mener, at der 
faktisk er tale om israelsk ter-
ror mod palæstinenserne. Un-
der bombardementet af Gaza 
var det ikke militære bygnin-
ger, men civil infrastruktur, 
der blev bombet, understreger 
han. Ligesom et stort moderne 
universitet i Gaza by blev søn-
derbombet.
 »Det var komplet unødven-
digt, og målet var udelukkende 
at demoralisere og ydmyge pa-

seret. Jeg har svært ved at fore-
stille mig, at den ville få bred 
opbakning, og det kræver en 
boykot for at have nogen ef-
fekt,« siger han.

Og selv hvis KU i hypotetisk 
fald besluttede sig for at bryde 
samarbejdet med Tel Aviv, vil-
le det blot være et slag i luften, 
mener Peter Viggo Jakobsen. 
Især fordi en boykot er mest ef-
fektiv, hvis den rammer ofret 
på pengepungen.

»De, der bakkede op, ville 
sikkert have det godt med sig 
selv, men Danmark er for småt 
til at rykke ved noget alene.« 
Den eneste magt, der er i stand 
til at lave en effektiv boykot 
mod Israel, mener han, er 
USA. Så en akademisk boykot, 
hvor de amerikanske eliteuni-
versiteter var med, ville måske 
gøre en forskel. 

kriterier for boykot
Ifølge Peter Viggo Jakobsen 
skal en række kriterier opfyl-
des, før det internationale 
samfund vil gå sammen i en 
boykot mod et land.

Det afhænger af situationen, 
men normalt kræver det, at de 
fem permanente medlemmer 

gaZa – Israels angreb på Gaza i vinteren 2008-9 

gik i høj grad ud over civile bygninger. Kritikere 

hævder, at det var en bevidst strategi, planlagt 

blandt andet fra Tel Aviv Universitet. 

»Indirekte  
er de stude-
rende med  
til at støtte 
en nådesløs 
besættelse, 
og KU er 
med til at 
styrke det  
israelske 
brand.«
Adam Qwist, Palæstina  

Fredsvagter
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INTERVIEW

dig ind i det her,« og sådan begyndte det.« Fun-
damentet til Om at spise dyr var lagt.

en forfærdelig studerende
Tilbage i 90’erne blev Jonathan Safran Foer op-
taget på Princeton University, hvor han shoppe-
de forvirret rundt i jagten på et hovedfag. 

»Jeg var en forfærdelig studerende!« griner 
han højt. »Jeg skrev elendige essays og fik ikke 
særlig gode karakterer.«

Åbenbaringen kom, da han som nyimmatriku-
leret fulgte et kursus i kreativ skrivning, hvor 
forfatter Joyce Carol Oates fungerede som gæ-
steunderviser. Under en ferie, hvor Jonathan var 
på besøg hjemme hos forældrene i Washington 
D.C., modtog han et brev fra Oates. Her forkla-
rede forfatterinden, at hun mente Foer besad »et 
meget stærkt og lovende talent« for at skrive. 

Jonathan var 18 år gammel, og han betragter 
stadig det brev som et vendepunkt i sit liv. At 
skrive havde aldrig været en konkret drøm. Men 
det blev det. Han valgte filosofi som hovedfag, 
og med Joyce Carol Oates som vejleder skrev Jo-
nathan Safran Foer i 1999 sit speciale om jagten 
på historien om den jødiske polske del af sin fa-
milie. Specialet blev belønnet med Princeton’s 
Senior Creative Writing Thesis Prize, og dannede 
senere grundlaget for hans første bog, Alt bliver 
oplyst.

den faglitterære debut
I dag erkender Foer, at han ikke er den store fan 
af faglitteratur – på samme måde som hans læse-
re verden over næppe er fans af idéen om at de-
res litterære helt har kastet sig over noget så 
blodfattigt som en veldokumenteret fagbog. 
Med stikordsregister, 70 siders fodnoter og hele 
pivtøjet.

»Da jeg arbejdede på Om at spise dyr, var det 
altid som at være på arbejde,« siger han om for-
skellen på fagbogs- og romanskrivningen.

»Det var dejligt at prøve at skrive om noget 
konkret. Når jeg skriver fiktion, er det svært at 
forklare andre, hvad jeg skriver om. Jeg ved  
bare, at jeg gerne vil have folk, der læser mine 
bøger, til at føle, at det gør en forskel. Men jeg 
ved aldrig hvilken forskel. Det er svært at sætte 
en finger på. Med Om at spise dyr vidste jeg 
præcis, hvad jeg ville. Det var utroligt motive-
rende.«

På grund af sit store researcharbejde var Foer 
heller aldrig bange for ikke at blive taget seriøst. 
For ham lå bekymringerne i, om folk overhove-
det gad læse noget så tørt og trist. Men selv om 
modtagelsen hjemme i USA har været blandet, 
er der en tydelig tendens: Folk er gået til bogen 

sTJeRnefoRfaTTeR

Af Pernille Jensen

Jonathan Safran Foer fejrede udgivelsen af sin 
første bog med at købe sig et par nye Converse, 
og siden har han levet komfortabelt i skyggen af 
sit store gennembrud. Pludselig bryder den 
32-årige forfatter så ind på kyllingefarme og gæ-
ster Martha Stewart, som kokkererer vegansk 
thanksgiving-menu for ham for åben skærm. 
Hvad foregår der? 

Universitetsavisen har mødt New Yorks mest 
feterede unge forfatter Jonathan Safran Foer, 
der er aktuel med sin længeventede tredje bog 
efter to blændende romansællerter. Men hvis 
man forventer en historie á la Alt bliver oplyst 
(2002) eller nye eventyr med verdens sødeste 
niårige Oskar fra Ekstremt højt og utrolig tæt på 
(2005), ja, så bliver man fælt skuffet.

Om at spise dyr er nemlig en blanding af filo-
sofi, erindring, videnskab og brudstykker fra Fo-
ers eget liv. Bogen danner en stærkt personlig 
front i en optrævling af den amerikanske kødin-
dustri, der årligt producerer 50 milliarder dyr 
under forhold, det ville være usportsligt at afslø-
re allerede her. 

Har Jonathan Safran Foer lagt fiktionen på 
hylden? Han er i hvert fald blevet en mand med 
en sag. Universitetsavisen mødte ham en grå ef-
termiddag før hans rockstjerneagtigt udsolgte 
besøg i Den Sorte Diamant i januar.

om at blive far
Der står uskrællede gulerødder i et glas på bor-
det, og selv småkagerne ser rustikke ud, som de 
ligger der på et gammelt bord i Indre By. Foran 
mig sidder Jonathan Safran Foer. Han er velta-
lende, skænker te, og virker som verdens rareste 
menneske. 

Og så er han vegetar. Efter hele sit liv at have 
bølget mageligt rundt som ’flexitarian’, som en 
kæk sjæl har kaldt det, blev han og forfatterfru-
en Nicole Krauss for fire år siden forældre til 
sønnen Sasha. Og det ændrede alt. 

»Før jeg blev far, var mit liv som et svingende 
pendul. Men min søns ankomst var en mulighed 
for at tage en masse ting op til overvejelse, for 
eksempel vores madvaner.«

Foer havde ikke tillid til den mad, hans søn 
skulle leve af. Og det gav ham, hvad Oskar fra 
Ekstremt højt og utrolig tæt på, ville klassificere 
som ’tunge støvler’ – eller nederen på, om man 
vil. 

»Jeg ville ikke gøre det halvt,« fortæller han. 
»Så jeg tænkte okay, nu sætter jeg mig fuldstæn-

» Jeg skrev  
elendige essays«
Jonathan Safran Foer fortæller om hvordan han 
kom i gang med at skrive – og om hvordan han 
holdt op med at spise kød. Efter to fabelagtige  
romaner er fuldblodsvegetaren aktuel med sin 
tredje bog, Om at spise dyr, der blandt andet 
involverer illegale besøg på industrilandbrug

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

Semester Kickoff
8. februar 

Fra pelsjæger til  professor
Mød Eske Willerslev 

Hvad forbandt Eske Willerslevs liv som pelsjæger i Sibirien med hans forskerkarriere 
på KU? Hvordan knækkes forhistoriens koder i vildmarken og laboratoriet? 
Hvad betyder det for vores viden om bl.a. folkevandringerne? Og vender 
naturvidenskaben op og ned på (for)historie og identitet?
 
Tag en tur i tidsmaskinen med Eske Willerslev og bliv klogere på fossilt DNA, 
menneskets vandring på tværs af kontinenterne, sabelkatten, uldhåret næsehorn, 
og mammutten. Og hør om inspirationen som drivkraft i studier og forskning.

Velkomst v/ rektor Ralf Hemmingsen
Foredrag v/ professor Eske Willerslev, evolutionsbiolog
Spørgsmål fra salen
Reception i Gobelinsalen

Tid: 8. februar kl. 15.00 – 16.30 
(reception indtil 17.00)

Sted: Festsalen Frue Plads, København K

Tilmelding og info: 
www.ku.dk/semesterkickoff

Arrangører: Rektoratet, Studenterrådet, KUBULUS
 
Semester Kickoff er sponsoreret af:

for at bevare den fra nogen af 
siderne, siger John E. Ander-
sen.
 Han understreger, at KU 
samarbejder med universiteter 
i Amman, Jordan og i Damas-
kus, Syrien. Og blandt andet 
på grund af KU’s brede tilste-
deværelse i regionen mener 
han ikke, at man legitimerer 
menneskerettighedsovertræ-
delser ved sit samarbejde med 
TAU. 
 »Vi gør lige præcis det mod-
satte. Vi skaber viden og øger 
horisonter ved at holde en dia-
log åben. Vi har en aftale med 
et universitet, ikke med en re-
gering,« siger han, og han vil 
ikke opstille specifikke kriteri-
er for, hvornår KU ville indlede 
sig på en boykot af et universi-
tet. Men så længe universitetet 
ligger i et land, som Danmark 
anerkender, skal der ske noget 
helt ekstraordinært, før en 
boykot kommer på tale, siger 
han.

Reaktioner i israel
Selv om bestyrelsen på Norges 
Teknisk-Videnskabelige Uni-
versitet i Trondheim slet ikke 
var tæt på at stemme ja til en 
boykot af Israel, mener Peder 
Martin Lysestøl, at kampagnen 
båret frugt.

 »Vi har fået meget opmærk-
somhed i Norge, og stemnin-
gen er vældig kritisk over for 
Israel. Der er mange, der går 
ind for en akademisk boykot, 
selv om der ikke er flertal.« 
 Sagen har også vakt stærke 
reaktioner i Israel, og det kan 
også have en effekt, mener 
han. Det er Peter Viggo Jakob-
sen enig i.
 »Det kan helt sikkert betyde 
noget for et lands selvforståel-
se, hvis ingen udlændinge ville 
studere på dets bedste univer-
sitet,« siger han.

John E. Andersen siger, at 
man på KU har fulgt med i de-
batten i Norge, men ikke har 
ment, at det var noget, der 
skulle tages op på øverste le-
delsesplan i København. 

Imens har Palæstina Freds-
vagter taget de første formelle 
skridt mod at påvirke KU’s le-
delse, og har arrangeret et mø-
de med Studenterrådet, der 
har repræsentanter i universi-
tetsbestyrelsen.

ser@adm.ku.dk

Find rapporten fra SOAS på: 
http://bdsmovement.net/

Læs Tel Aviv University Review 
på www.tau.ac.il/news/eng/
ENGWin08-9.pdf 

kU’s israelske forbindelse...



UNIVERSITETSAVISEN 1 ·  2010  15

små ulykker
Foer bifalder Sterns afvæbnende tone i en skin-
ger debat, der ofte ender med, at den ene part 
bliver defensiv og føler sig dæmoniseret på 
grund af kærligheden til cheeseburgeren. Foer 
håber, at Om at spise dyr, om ikke andet, vil sæt-
te tanker i gang hos læseren. Også her i lille 
Danmark, hvor landbruget i takt med tiltagende 
krav om effektivisering udvikler sig mod ameri-
kanske tilstande. 

Ikke mindst takket være Københavns Universi-
tet, der råder over landets største ekspertise in-
den for udviklingen af det industrielle landbrug 
– både når det kommer til den dyreetiske tilgang 
og den rent praktiske, hvor der groft sagt bare 
skal noget kød ud over rampen. 

Det er overvejelser, man er nødt til at tage 
med, hvis man i sin læsning af Foers bog føler sig 
tilbøjelig til at tænke, at den slags kun finder 
sted over there.

Hjemme i Park Slope i Brooklyn er Foer blevet 
far for anden gang, og nu melder lysten til skøn-
litteraturen sig igen. 

»Jeg har virkelig fået lyst til at skrive fiktion 
igen. Efter Ekstremt højt og utrolig tæt på var jeg 
helt udtømt for inspiration. Men jeg har fået ly-
sten tilbage nu,« fortæller han, og åbner så ende-
lig den skatkiste, vi alle ville ønske vi havde nøg-
len til, på klem.

»Jeg kender forfattere, der kan skrive en dis-
position over en bog og så bare grifle løs. Men 
for mig skifter det fra sætning til sætning. Jeg 
aner aldrig, hvad der skal ske. Og det er jo godt. 
Der skal være plads til de små ulykker under-
vejs.«

uni-avis@adm.ku.dk

»Mange har spurgt mig, hvad der er det vær-
ste, jeg har oplevet under arbejdet med bogen. 
Folk forventer nok, at høre noget fra en splatter-
film. Men jeg synes, at det værste er, at det hele 
er så organiseret. Så systematiseret. Det er én 
stor fabrik. Og spørgsmålet er, om vi vil spise 
det.«

kødløse dage
I USA står industrilandbrugene i dag for frem-
stillingen af 99 procent af alt det kød, der bliver 
spist. Og det har massiv indflydelse på klimaet. 
Hver gang en halv hektar skov bliver ryddet til 
huse og veje, ødelægges knapt tre hektar skov til 
fordel for industrilandbrugene. Og selv om det 
lyder komisk, så er køer og grises prutter og bøv-
ser ekstremt metanholdige – en farlig drivhus-
gas, der er mere kraftig end kuldioxid.

»Det var skræmmende at opdage, at 51 pro-
cent af alle udslip af drivhusgasser stammer fra 
industrilandbrug. I min bog skrev jeg 18 pro-
cent, men siden har nye undersøgelser vist, at 
det faktisk står endnu mere alvorligt til,« fortæl-
ler Foer. 

Men selv om der er alvor i både stemme og 
blik, er det vigtigt for ham at understrege, at han 
ikke regner med, at alle vågner op i morgen og 
begynder at leve af nedfalden frugt. Hans pointe 
er, at små skridt er vejen frem, selv i supersizess 
USA. 

»Hvis alle amerikanere skippede bare ét mål-
tid med kød om ugen, ville det svare til at fjerne 
fem millioner biler fra vejene. Det burde altså 
være til at holde ud.«

Trods den åbenlyse sammenhæng, er vegeta-
risme stadig noget, klimaaktivister nødig taler 
om. Velsagtens af frygt for at virke endnu mere 
rabiate i et samfund, hvor klimasnak godt kan 
føles som at blive slået i hovedet med en ham-
mer. Ikke desto mindre har både Al Gore og den 
indflydelsesrige britiske økonom Sir Nicholas 
Stern bekendtgjort, at selv om ingen af dem er 
vegetarer eller dyrerettighedsforkæmpere, så 
har de skåret ned på deres kødforbrug. Stern har 
udtalt, at et fælles skridt i retning af vegetaris-
me, er det, der skal til for at redde kloden.

med en idé om, at de ville hade den, men de har 
overgivet sig til budskabet undervejs i læsnin-
gen.  

»Jeg troede, bogen måske ville blive opfattet 
som kontroversiel, men det har ikke været tilfæl-
det – for ingen er uenige. Alle er derimod enige 
om, at vi har en forfærdelig situation, som vi er 
nødt til at finde en løsning på. Jeg siger ikke, at 
det er forkert at spise kød, jeg siger at måden vi 
gør det på, er forkert.«

de onde landbrug 
Om at spise kød indeholder mange ubekvemme 
sandheder, og den er decideret uegnet som god-
natlæsning. Og tro mig, jeg har ligget der. Foer 
lægger ikke fingre imellem. Som en del af sin re-
search brød han sammen med dyreaktivister ind 
på flere industrilandbrug, efter at have sendt 
utallige anmodninger om at komme på besøg 
per brev. Ingen svarede ham.

Et indbrud på en kalkunfarm er gengivet i bo-
gen under overskriften ’Jeg er ikke typen, der 
bryder ind på en farm’.

»Det vi så, var scary as shit. Det var et meget 
trist sted. Der var ingen vinduer; og lyset brage-
de ned på kyllingerne for at ødelægge deres 
døgnrytme. Men det værste er måden, det hele 
er så systematiseret på. For myndighederne ved, 
at det er skadeligt. De ved, at kødet bliver infice-
ret med colibakterier, de ved, at dyr bliver opfo-
stret, selv om de er syge. De ved det hele.«

I bogen underbygger Foer sit argument med 
øjenvidneberetninger fra tidligere slagterimed-
arbejdere, der med anger fortæller om levende 
dyr i slagterrummet, elektriske stave til at genne 
dyrene med; og kyllinger, der slås ihjel ved dyp-
ning i kogekar, der primært består af lort. 

Slagterierhvervet topper den amerikanske li-
ste over fag med arbejdsulykker. Det er elendigt 
lønnet, og mange af de eksslagtere, Foer har talt 
med, har ar på sjælen over, hvordan dyrene 
håndteres. Det er ikke længere uddannede land-
brugsfolk, der arbejder i industrilandbrugene – 
det er illegale indvandrere, der ikke kan finde 
arbejde andre steder. 

»Hvis alle amerikane-
re skippede bare ét 
måltid med kød om 
ugen, ville det svare 
til at fjerne fem milli-
oner biler fra vejene. 
Det burde altså være 
til at holde ud.«

en Mand Med en sag – Jonathan Safran 

Foers nye bog handler om det industrielle land-

brugs systematiske mishandling af de dyr, vi spiser. 

Om at spise dyr danner en stærkt personlig front 

mod den amerikanske kødindustri.
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Litteraturhistoriens kvindeformede huller
»For at få et indtryk af kvin

dernes litteraturhistorie. Der er 
mange historiske forfattere, 
som folk læser i dag, alene fordi 
de er trukket frem i litteraturhi
storierne. Disse kvindelige for
fattere har ikke tidligere har 
været særligt godt behandlet af 
litteraturforskerne, og det er 
mit håb, at nogle af forfatterin
derne vil blive placeret i vores 
historiske og litterære hukom
melse.«

Er der ikke en god grund til at 
glemslen har visket dem bort? 
Måske kunne deres litterære kva-
liteter ikke stå distancen. 

»Måske, men sagen er, at vi 
ikke ved det. Det eneste, vi ved, 
er, at vores litterære kanon er 
skabt af mandlige læsere. Der 

kom kvindelige forfattere på 
banen allerede ved 1800tallets 
begyndelse, og fra 1860 steg 
mængden af debuterende for
fatterinder markant. Men de hi
storikere, der sidder i den litte
rære institution og styrer, hvad 
der skal bevares i vor hukom
melse, har alle været mænd. 
Helt op til vor tid. Min generati
on, der begyndte på universite
tet i 60'erne, arbejdede som de 
første med kvindernes litteratur 
– og deres situation i det hele 
taget.« 

Hvordan blev kvindernes littera-
tur modtaget af samtidens an-
meldere?

»Mændene har – naturligt 
nok – læst de bøger, der interes
serede dem. I skønlitteraturen 

har det især været bøger med 
mænd i hovedrollen. Kritikerne 
læste skam de kvindelige debu
tanter, men de havde meget 
svært ved at spejle sig i deres 
historier. Jeg har et eksempel 
fra 1860'erne, hvor en kritiker 
affejer en bog med bemærknin
gen: 'Der er ikke nogen interes
sante mænd i denne bog!'  
 Det hændte også ofte, at selv 
om en bog havde en kvindelig 
hovedperson, så koncentrerede 
anmelderne sig om en af histo
riens mandlige bipersoner. Og 
sådan er jo litteraturens væsen: 
den tilbyder læserne historier, 
de kan spejle sig i. Litteratur
forskningen er ikke nogen ek
sakt videnskab.«

 

Du begyndte at læse litteraturvi-
denskab på Københavns Univer-
sitet i 1965. Hvordan var dit mø-
de med den litterære institution?

»Ingen drømte jo om at læse 
bøger af kvinder dengang, og 
det forekom ret naturligt for os 
kvindelige studerende, for det 
var vi vant til fra skolen. Men så 
opdagede vi efterhånden, at de 
mandlige lærere så os som en 
slags andenklasses studerende. 

Professor Aage Henriksen, 
som var en fremtrædende skik
kelse på det tidspunkt, sagde 
faktisk (i tidsskriftet Kritik i 
1972) om litteraturforsknin
gen, at 'kvinder studerer noget, 
som ikke i egentlig forstand er 
deres eget'.

Og da vi kvinder fik en for
nemmelse af, at vi stod i et for

NUMMER 1 ·  28.  JANUAR 2010 ·  www.uniavisen.dk

Medie moderator
Professor Stig Hjarvard fylder 50. Vi hylder ham med et 

portræt. 

Læs navnesektionen side 16-19

Forsvar forsknings friheden
Kronikør Jan Faye argumenterer for at forskningsfriheden 

er vigtig for samfundets skyld, ikke den enkelte forskers.

Læs videnskabet side 10-11

stærk sU-mad
Galangarod er ingefærs homoseksuelle storebror. Den og 

andre etniske knolde og urter skal i januars gryder i gade-

køkkenet. Læs madklumme side 20
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midlet forhold til litteraturen, 
var vi nogle, der begyndte at 
læse den kvindelige litteratur i 
stedet.«

Hvad finder man så hos roman-
tikkens forfatterinder?

»Kvinderne skildrede deres 
liv i middelklassens intimsfære 
i alle dets aspekter; kvinder 
som mødre, hustruer, skygge
tanter og unge piger; pardan
nelsens og familielivets møn
stre; modsætningen – og den 
var stor dengang – mellem 
kvinderolle og forfatterskab og 
mellem intimsfæren og samfun
det. 

Forfatterinderne skildrede 
deres heltinders konfliktfyldte 
udviklingsforløb som selver
hvervende og oprørske kvin

10 16 20

Lise Busk-Jensen har skre-
vet et kæmpeværk om ro-
mantikkens kvindelige for-
fattere, der stort set alle er 
glemt, fordi den litterære 
kanon er skrevet af mænd. 
Doktordisputatsen forsva-
res på Humaniora i februar 

LiTTeRATURFORskning

Af Gry Bartroff Gaihede

Du har begået et pionerværk på 
et par tusind sider om 76 kvinde-
lige danske forfattere fra perio-
den 1800-1870. Af de mange 
navne vil den moderne læser 
højst kende et par stykker. Hvor-
for skal en nutidslæser interesse-
re sig for de øvrige forfatterin-
der? >

FOTO: SCANPIX
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37.000 ambassadører

KUMMENTAR

I 2008 PAKKER HISAHI Kubodera sine bøger 
og forlader Hokkaido Universitet for at blive 
’fresh man’ på Yale. Forelæsningerne i Hokkaido 
er »så kedelige og dårlige, at jeg aldrig kunne hu
ske, hvad der blev sagt,« fortæller han til Time 
Magazine. De tørre tal viser, at han ikke er alene. 
Tusinder fravælger de japanske universitetsud
dannelser, på grund af utilfredshed med under
visningens kvalitet.

KU HAR ENDNU ikke været ramt af massiv stu
denterflugt til Amerika. Men det japanske ek
sempel viser, hvor vigtigt det er at fokusere på 
gode uddannelser. Risikoen for et dansk brain
drain til fordel for amerikanske uddannelses
giganter som Yale og Harvard, skal tages alvor
ligt. For de amerikanske topuniversiteter har en 
fordel. Ikke blot huserer de i forskningens top. 
De er i høj grad også kendte for undervisning, 
der giver mindelser om Døde Poeters Klub. Selv 
husker jeg mødet med professor Lieber under et 
studieophold i USA. Oplevelsen af en guru inden 
for lægevidenskaben, der tog sig tid til en helt 
almin delig studerende, var noget helt særligt og 
gav lyst til at lære.

 
SAMTIDIG PRESSER OMVERDENEN på for 
at få større fokus på uddannelse. Virksomheder 
og forskningsinstitutioner forventer med rette, at 
KU leverer kandidater, som lever op til eller over
går deres standarder. Og fra politisk hold hersker 
i disse år stor interesse for uddannelse, en inte
resse KU også af økonomiske grunde gør klogt i 
at honorere. Og vigtigst: KU’s fremtidige rekrut
tering afhænger af det. Den positive omtale af 
Yale, som den japanske studerende leverede – 
både i Time Magazine og til vennerne derhjemme 
– kan ikke købes for penge. Sammen med et godt 
studiemiljø, er fremragende undervisning vejen 
til et potentielt KUambassadørkorps på 37.000 
studerende. 

 
DER ER ALTSÅ MANGE GRUNDE til, at ud
dannelse nu bliver et centralt strategisk sats
ningsområde på KU. Heldigvis har vi et godt ud

gangspunkt i form af mange talentfulde undervi
sere. Men som institution skal vi blive bedre til 
systematisk at støtte engagement i uddannelses
området. Om vi befinder os i Hokkaidos eller 
Harvards sko, afhænger i dag alt for meget af 
nogle få ildsjæle, som også bidrager til udvikling 
af uddannelser. 

 
VEJEN TIL DE BEDSTE uddannelser er lang. 
På Harvard deltager alle fra ph.d. til Nobelprista
ger i udvikling af uddannelserne. Alligevel kon
kluderede en Harvardtaskforce for få år siden, 
at der er behov for flere incitamenter, fordi un
dervisning og uddannelse stadig ikke er nær så 
karrierefremmende som forskning. Et kendt di
lemma, også på KU. Vi er derfor også i gang med 
flere initiativer: Mere vægt på undervisningserfa
ring, når nye forskere ansættes, sommerskole og 
et fælles adjunktpædagogikum. Andre ideer kan 
være at skrue op for anerkendelsesmekanismer
ne for de medarbejdere, der giver stærk og god 
undervisning og udvikler nye undervisningsfor
mer. Det kan både handle om tid og penge og ad
gang til videreuddannelse, for eksempel på det 
pædagogiske område. 

 
SAMMEN MED VICEDIREKTØREN for ud
dannelse besøger jeg desuden i øjeblikket alle fa
kulteter for at indsamle ideer fra dekaner, insti
tutledere, studieledere og studienævnene. Vi har 
allerede modtaget gode forslag til temaer, der 
går på tværs af fakulteterne. Der er fokus på det 
Indre Marked, databaser med overblik over de 
studerendes valgmuligheder og bedre internatio
nale samarbejdsaftaler. Det er centralt, at vi får 
udpeget de rigtige initiativer. Derfor er vi i øje
blikket ved at planlægge, hvordan vi kan inddra
ge ansatte og flere studerende for at finde frem 
til, hvad der er vigtigst for at styrke uddannelser
ne på KU. Mit håb er, at rigtig mange vil deltage i 
den proces. Så kan målet om de 37.000 ambassa
dører nås – og vi undgår en gentagelse af Hok
kaidos historie.  
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Nr. Meddelelser Debat Udkommer
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Af Rektor 

Ralf Hemmingsen

der. Forfatterindernes drømme 
om frigørelse findes i tre vari
anter af den tidstypiske dannel
sesroman, ægteskabsromanen, 
guvernanteromanen eller 
emancipationsromanen.«

De forfattere, du behandler, er 
altså romantikkens middelklas-
sekvinder, der skriver om deres 
intimsfære. Kan man kalde vore 
dages 'chick lit' en udløber af ro-
matikkens kvindelige dannelses-
roman? 

»Hvis man synes, at forfatter
ne til denne 'chick lit' prøver at 
forme et sammenhængende 
verdensbillede ved at skabe 
nogle kvindelige figurer og for
billeder, der gennemspiller 
nogle centrale kvindelige kon
flikter som forfatterne til disse 
tre genrer, så ja. 

Men jeg vil ikke sige, at de 
forfattere, jeg behandler, peger 
snævert op imod denne 'chick 
lit'. Er den ikke mest for teen
agere? 

Romantikkens forfatterinder 
er snarere forløbere for forfat
tere som Kirsten Thorup, Helle 
Helle, Katrine Marie Guldager, 
Christina Hesselholt. 

Efter mit disputatsforsvar ag
ter jeg at arbejde videre med 
spørgsmålet om den kvindelige 
dannelsesroman i meget bred 
forstand gennem modernis
mens fase og frem til nutiden.«

gbg@adm.ku.dk

'Romantikkens 

Forfatterinder' 

er udkommet 

på forlaget 

Gyldendal. 

Doktordispu-

tatsen skal forsvares ved Det Hu-

manistiske Fakultet den 19. fe-

bruar. Litteraturforsker Lise 

Busk-Jensen (f. 1944) er mag.art. 

i litteraturvidenskab; fhv. redak-

tør af tidsskriftet K&K og tidl. 

lektorvikar ved Institut for Litte-

raturvidenskab.

»Undervisning og 
uddannelse er stadig 
ikke nær så karriere
fremmende som 
forskning. Et kendt 
dilemma,  også på 
KU.«

>
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Deadline: Se kolofonen på side 2 i sektion 2.

Offensiv ledelse savnes
Hvis den eneste måde at dække et underskud på én procent på er at fyre medarbejdere, svigter ledelsen grumt 

neDskæRingeR
Af Claus Emmeche, lektor i 

 naturfilosofi

KØBENHAVNS UNIVERSITETS LEDELSE 
har spillet fallit som ledelse, hvis den prioriterer 
prestigebyggerier og administrativt vokseværk 
over fastholdelse af kvalificeret videnskabeligt 
personale. 

Der er grund til at gentage, hvad Claus Bræ
strup, det eksterne medlem af KU’s bestyrelse og 
tidligere administrerende direktør for H. Lund
beck, udtalte til Universitetsavisen.dk før jul:

»Afskedigelser koster i en vidensinstitution, 
hvor der er behov for tryghed for at skabe dyna
mik. Det vil svække tilliden i universitetsbefolk
ningen, da det er svært at se, hvorfor det er nød
vendigt. Jeg er overbevist om, at man godt kunne 
have skruet budgettet anderledes sammen, så af
skedigelserne kunne undgås, hvis man virkelig 
ville.« 

Og som en medarbejder på det fyringsramte 
Biologisk Institut sagde for nylig: 

»Der er sgu noget galt når en virksomhed med 
et budget på syv milliarder ikke kan finde på an
det end at fyre medarbejdere for at dække et un
derskud på 70 millioner (en procent).«

DER ER TALE OM et klart ledelsessvigt, også 
fra rektoratets side. Fra medarbejderne på de be

rørte institutter rejser der sig i denne tid en ræk
ke klager over ledelsen:
1)  Rektor er ved at ødelægge uddannelsen og 

forskningen på de hårdest ramte miljøer, for 
eksempel Biologisk Institut.

2)  Rektor og de implicerede dekaner reagerede 
ikke over for advarsler om manglende økono
mistyring i efteråret 2008.

3)  KU’s ledelse lovede i efteråret 2008, at der ik
ke vil ske nye massefyringer i nær fremtid.

4)  Rektor fravalgte at bruge de frie midler til KU 
på 2009’s finanslov til at finansiere fastholdel
se af forskerstaben.

5)  Rektor lovede at rydde op i KU’s dårligt funge
rende økonomiske centraladministration, da 
han blev ansat, men har aldrig har gjort det.

MEN IKKE BARE REKTOR og dekaner svigter. 
Institutlederne svigter – også i det daglige. De ser 
sig som forvaltere af systemet, og skønt de over 
for de ansatte beklager at skulle »agere som en 
bovlam krikke« i nedskæringssituationer, under
lægger de sig i praksis kommercialiseringsten
denserne på det sanderske universitet og ser det 
som deres fremmeste opgave at omdanne univer
sitetet til effektive lowcost undervisningsfabrik
ker, som frakobler forskning og undervisning. 

De accepterer, ja faktisk direkte opfordrer lek
torer og professorer til at slække på kvaliteten af 
undervisningen og lader helst flest mulige stude
rende bestå eksaminer, uanset fagligt niveau, på 
de første år af studieforløbet af hensyn til taxa
meterindtægter. 

Deres forskningsledelse begrænser sig til at de
korere de mest entreprenante fundraisere med 
msotitler (professor med særlige opgaver) og 
fortælle de øvrige, at Humboldt er død, og at alle 
nu må orientere forskningsprojekter i de retnin
ger, hvor pengene er. 

DE ER SIDSTE LED i den enstrengede og uba
lancerede topdown styring af universitetet (når 
man ser bort fra de viceinstitutledere for det ene 
og det andet, de selv udnævner), og desværre ef
terlader deres ledelsesstil og endimensionale ud
pegning af rollemodeller oftest én med det ind
tryk, at deres eneste motiv for at kæmpe for et 
nedskæringsramt institut er at bevare deres egen 
stilling og eventuelt deres egen foretrukne forsk
ningsgruppe ... og, hvem ved, måske høste den 
næste bonus for omstillingsparat forandringsle
delse.

Fyringerne på en række ”våde” fakulteter på 
Københavns Universitet vil bestemt ikke gøre det 
lettere at rekruttere studerende fremover, eller 
rekruttere nye forskere. Ledelsen burde handle 
fornuftigt og ændre beslutningen om at fyre. Det 
er misbrug af universiteternes såkaldte autonomi 
at skalte og valte med både sin økonomiske og 
videnskapital på den måde. 

Indlægget er hentet fra Emmeches blog:  
http://professorvaelde.blogspot.com/

»Hvis ledelsen har 
svigtet – som  
Emmeche fremfører – 
skyldes det, at heller 
ikke vi forudså  
finanskrisen.«

»Institutlederne svig
ter – også i det dag
lige. De ser sig som 
forvaltere af systemet, 
og skønt de over for 
de ansatte beklager at 
skulle »agere som en 
bovlam krikke« i ned
skæringssituationer, 
underlægger de sig i 
praksis kommercia
liseringstendenserne 
på det sanderske 
 universitet.«

RePLik 
Af rektor Ralf Hemmingsen og  

universitetsdirektør Jørgen Honoré

LEKTOR I NATURFILOSOFI Claus Emmeche 
fremsætter hård kritik af tilpasningen af budget
tet for 2010. Ledelsen har været langsommelig, 
holder ikke hvad den lover og bør have ansættel
se af videnskabeligt personale som første priori
tet, lyder påstanden.

Emmeche egentlige grundsynspunkt er, at KU 
blot kunne lade være med at lave tilpasning af 
budgettet. Det kan vi desværre ikke. Den grund
læggende årsag er såvel finanslovsforliget for 
2010 som en betydelig usikkerhed om finansie
ringen af universiteterne i 2011, 2012 og 2013.

Hvis ledelsen har svigtet – som Emmeche 
fremfører – skyldes det, at heller ikke vi forudså 
finanskrisen. Det har ført til et fald i BNP og det 
beløb, som skal bruges på offentlig forskning på 
universiteterne.

Fra 2010 er andelen af basismidler til universi
teterne blevet reduceret, mens bevillingerne er 
øget betydeligt især til uddannelse af ph.d.er. Re
sultatet er, at der samlet set er færre frie midler 
til finansiering af forskningen og uddannelser. 
Heller ikke fremadrettet er der udsigt til stor ab
solut vækst i basismidlerne. Det kan ikke undgå 
at ramme de institutter, der enten har beskeden 

ekstern finansiering eller et fald i indtægter fra 
uddannelse.

HVAD ER SÅ ALTERNATIVERNE? I år kunne 
nogle af de tørre institutter måske have finansie
ret de hårdest ramte fag på Life og Nat. Men det 
ville skabe en endnu større lokal budgetusikker
hed fra år til år, og det er der ikke bred støtte til. 
En anden mulighed er, at KU kunne have valgt at 
vente med budgettilpasningen og opbygget et 
budgetunderskud. Hvis vi ikke tilpasser nu, ville 
vi med al sandsynlighed styre mod et gigantpro
blem næste år med underskud i 100 millioner 
kroners klassen.

Et spørgsmål, som stilles, er om en institution 
som KU ikke må kunne foretage en mindre tilpas
ning ud af et samlet budget på cirka syv milliar
der kroner uden at måtte tage afsked med med
arbejdere. Sagen er desværre den, at behovet for 
tilpasninger på cirka 70 millioner kroner er slut
resultatet efter den lange budgetproces, som vi 
gennemfører på KU i løbet af efteråret. Her er 
budgettet gået grundigt efter i sømmene. Det vil 
kort sagt sige, at alle enheder, når vi kommer 
frem til den endelige budgetvedtagelse, allerede 
har været igennem en proces, hvor man har for
søgt at finde flest mulige midler.

EMMECHE IRONISERER OVER de forskere, 
der er dygtige til at tiltrække ekstern finansiering 
– altså fundraiserne. Spørgsmålet er, om det er 
klogt i en situation, hvor eksterne midler er en 
stor og voksende forudsætning for at drive forsk
ning på KU? Samtidig er det dog klart, at det i de 
kommende år bliver en vigtig ledelsesmæssig op
gave at sikre, at de forskere, der ansættes på eks
terne midler, kommer til at indgå i den samlede 
løsning af opgaver, det vil sige blandt andet også 
ved at bidrage til uddannelserne.

Og så er der den næsten obligatoriske kritik af 
’centraladministrationen’. Siden 2006 er den 
økonomiske administration blevet systematisk 
forbedret. Det fremgår bl.a. af vurderingen fra de 
eksterne revisorer. Den proces er ikke afsluttet, 
og der arbejdes i øjeblikket på at opsætte klare 
mål for et bedre samspil mellem FA’s, fakulteter
nes og institutternes administration. Som blot ét 
eksempel har KU fx i øjeblikket 6.000 eksterne 
projekter med særlig økonomisk bogføring, og 
hele 200250 medarbejdere på fakulteter og in
stitutter er involveret i den økonomiske styring af 
dem.

Det er helt forståeligt med negative reaktioner 
over for afskedigelser. Vi er de første til at bekla
ge, at det er nødvendigt. Men sådan er situatio
nen, og det må vi tage bestik af som ansvarlig le
delse.

Tilpasning af budget er helt nødvendig
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DISPUT

neDskæRingeR
Af Bo Buchholt Johansen, lektor 

på Biologisk Institut

NÅR REKTOR RALF Hemmingsen og universi
tetsdirektør Jørgen Honoré svarer på lektor Claus 
Emmeche’s anklager, kunne de godt gøre sig den 
ulejlighed at kommentere det vigtigste anklage
punkt – hvorfor »prioriterer [ledelsen] prestige
byggerier og administrativt vokseværk over fast
holdelse af kvalificeret videnskabeligt persona
le?«

På rektors massemøder, da han fremlagde sin 
campusplan, skete det under overskriften ’Men
nesker frem for mursten’ – et nobelt initiativ. 
Campusplanen er toleddet: KU’s samlede areal 
skal begrænses for at mindske udgifterne, og 
sammenhængende forskningsområder skal sam

les inden for et mindre geografisk område. Pla
nen skulle give mulighed for, at der blev frigivet 
penge fra lejeudgifter til lønninger – altså en øko
nomisk effektivisering.

Effekten af, at sammenhængende forsknings
områder, for eksempel Biologi, skulle samles ge
ografisk, er derimod et øget forbrug af penge til 
blandt andet nybygninger, renoveringer og fysi
ske flytninger, og ingen har på noget tidspunkt 
kunnet vise, at der vil komme en gavnlig effekt 
ud af sådanne sammenflytninger. 

ARGUMENTET ER ALENE baseret på formodnin
gen om, at forskere, der sidder tæt sammen, ar
bejder bedre sammen. Det er imidlertid ikke ind
lysende, at for eksempel humanfysiologer og 
ferskvandsbiologer skulle begynde at arbejde 
mere sammen, blot fordi de samles på samme 
campus. Det er da fint nok at flytte dem sammen, 
hvis økonomi og andre argumenter ikke taler 
imod dette. Men det gør økonomien.

des på bekostning af ansatte, så giver det anled
ning til yderligere mistillid og opblomstring af 
konspirationsteorier hos de ansatte. 

Er rektor ved at lave et monument over sit vir
ke? Er det mon planen, at Biologi på Science skal 
overflyttes til Life, og derfor klipper man nu 
(igen) Biologi ned til, det ikke længere kan fun
gere som et selvstændigt institut, hvorved det bli
ver lettere at flytte? Eller skal Biologi på Nat ren
ses for alle traditionelle biologiske fagområder 
(humboldtsk Biologi), så kun molekylærbiologi, 
cancer og diabetesforskning fortsætter – områ
der der giver penge og kan ’bruges til noget’?

Spørgsmålene er mange, og med mindre ledel
sen melder helt klart ud, hvorfor der planlægges 
som der gør, vil troværdigheden falde og mistilli
den stige yderligere.

Ledelsen har altså lavet en samlet campusplan, 
der på den ene sider frigiver midler og på den an
den side forbruger midler. Under de givne øko
nomiske omstændigheder havde en ansvarlig le
delse fastholdt de indtægtsgivende initiativer og 
udskudt de udgiftskrævende initiativer til bedre 
tider, eller i det mindste fremført planen i et 
langsommere tempo. Det havde en troværdig le
delse gjort.

Men rektors løfte om ’mennesker frem for mur
sten’ er nu blevet vendt til ’mursten frem for 
mennesker’. Campusplanen skal presses igen
nem, koste hvad det vil (læs 130 stillinger). Det 
er ikke mærkeligt, at en sådan kolbøtte giver an
ledning til voldsom mistillid hos de ansatte, en 
mistillid der kun vil vokse, så længe ledelsen fast
holder sine nye standpunkter.

NÅR REKTOR OG universitetsdirektøren ikke en
gang vil forklare, hvorfor forbruget til nybygnin
ger, istandsættelser og flytninger skal oprethol

Mursten frem for mennesker
Ledelsen skylder at forklare, hvorfor den prioriterer nybyggerier over ansatte

RePLik
Af rektor Ralf Hemmingsen og  

universitetsdirektør Jørgen Honoré 

Lektor Bo Buchholt Johansen tager i et indlæg 
tråden op fra en kritik rejst af lektor Claus Emme
che. Den fortjener en kommentar, da Johansen 
fremfører, at vi viger uden om at svare på et til
bagestående punkt: 

Anklagen om, at universitetets ledelse går me
re op i prestigebyggeri end at fastholde det vi
denskabelige personale. Vi tror det skyldes en 
misforståelse vedrørende den måde, hvorpå uni
versiteterne bliver tildelt midler til byggeri. 

Det er helt rigtigt, at det kun på grund af 
blandt andet ganske massivt pres fra KU i 2009 
er lykkedes at få midler til bygning af nye labora
torier. 

Det er imidlertid ikke penge, der var nogen ud
sigt til ellers at kunne blive frie basismidler. Det 
var snarere midler, der – set med universitetsøjne 
– var i overhængende risiko for at havne i statens 
omstillingsreserver til brug for andre steder i 
samfundet. 

På grund af den økonomiske krise var der 
imidlertid en politisk vilje til at sætte gang i byg
geriet – også fordi KU stod klar med byggeplaner 
og havde et oplagt behov.

STATENS BIDRAG PÅ 2,5 milliarder til KU fi
nansieres således: 50 procent betales af et opbyg
get overskud hos statens huslejeordning (så at si
ge for meget husleje betalt over årene, som nu 
returneres til universiteterne); 50 procent af re
servepuljen i globaliseringsmidlerne. Midler fra 
disse kilder er øremærkede. 

Det er således Folketinget – og ikke KU – der 
har bestemt midlernes anvendelse. KU kan ikke 

vælge at bruge dem til løn, basismidler eller lig
nende.

Man kan så fremføre, at der slet ikke er behov 
for det – at de danske universiteter ikke aktivt 
skulle have søgt de penge. Men sagen er, at en 
lang række forskere på særligt de ’våde’ fakulte
ter samstemmende peger på, at deres evne til 
fortsat at bedrive forskning på højeste niveau 
samt at tiltrække de bedste studerende, kollegaer 
og nye eksterne bevillinger i høj grad bygger på, 
at der er egnede fysiske rammer. Og så rygtes 
den dårlige laboratoriestandard også ude i byen 
hos fonde, der giver penge.

EN UVILDIG UNDERSØGELSE fra 200809 
(gennemført af UBST og dens rådgivere fra CO
WI) af de danske universiteters laboratoriebyg
ninger viser, at hovedparten af laboratorierne på 
KU er utidssvarende  helt eller delvis. Især på 
Nat og Sund er den gal. Cirka 50 pct. af laborato
riekapaciteten er i ’det røde felt’ og lever ikke op 
til de godkendelseskrav, der gælder i dag. 

Samme undersøgelse beregner, at der på KU 
skal bruges 2,5 milliarder kroner til at bringe la
boratorielokaler og teknik i bygningerne på rele
vant egnet standard. Det var penge, vi dårligt 
havde udsigt til for blot et år siden. 

Det står så galt til flere steder (utidssvarende 
laboratoriestandard, energiøkonomi, arbejdsmil
jø, vedligeholdsefterslæb med mere), at det sam
let set økonomisk er bedre for KU på sigt at opsi
ge et antal af de nuværende laboratoriebygnin
ger og bygge nyt i stedet. Når KU i de kommende 
år bygger for eksempel et nyt Niels Bohr Science 
Center og en ny Panumbygning, opsiger KU flere 
utidssvarende lejemål andre steder.

DUPLik
Af Bo Bucholt Johansen, lektor,  

Biologisk Institut

JEG MÅ BLANKT ERKENDE, at jeg ikke kan 
se, hvad rektor og universitetsdirektørens svar 
har med sagen at gøre. 

De inddrager en bevilling på 2,5 milliarder fra 
2009 til byggeri, der skal iværksættes fremover. 
Det er forkert at blande disse 2,5 milliarder sam
men med campusplanen, for som rektor skriver, 
var det »penge, vi dårligt havde udsigt til for blot 
et år siden«, hvorfor de ikke kan have været en 
del af campusplanen, med mindre man da fra le
delsens side budgetterer med ’forventet efterbe
villing’. 

Det er da glædeligt, at KU i tiden fremover kan 
nybygge og renovere laboratorier – med fuld 
dækning fra staten. Det er bare ærgerligt, at man 
fyrer forskerne, der skulle flytte ind i laboratori
erne. 

Disse fyringer skyldes fortidens synder: Dyre 
og overflødige ombygninger og arkitektkonkur
rencer, en forfejlet klimaudstilling, fejlbudgette
ring i forbindelse med omdannelse af laboratori
er til kontorer og vice versa samt udgifterne til de 
fysiske flytninger. Der er meget, der tyder på, at 
rektors forventninger til udgifter i forbindelse 
med implementeringen af campusplanen har væ
ret overordentligt lyserøde, og at disse fejlskøn er 
det virkelige problem.

VI ER SIKKERT MANGE, der husker, at rektor 
ville afsætte 400.000 kroner til afholdelse af flyt
teudgifter på Science (dengang Nat) i forbindelse 
med effektueringen af campusplanen. Alene flyt
teudgifter i forbindelse med flytning af fire vip og 
to tap fra Gothersgade 140 til Øster Farimagsga

de 2D kostede cirka 100.000 kroner, og disse ud
gifter skulle Biologisk Institut for øvrigt selv af
holde (dertil kommer ombygninger af enkelte la
boratorier). Hvad vil udflytning til Nørre Campus 
så ikke koste! 

Det kunne være rart at få oplyst, hvor store ud
gifter KU har haft til renovering af Gothersgade 
140 og flytningen af Fiolbiblioteket dertil, samt 
hvilke besparelser (kroner og kvadratmeter) den
ne rokade har givet anledning til? For var det ik
ke meningen med campusplanen, at der skulle 
sorte tal på bundlinjen? 

REKTOR HAR TIDLIGERE påpeget nødvendig
heden af, at der blev oprettet studenterfaciliteter 
i GG140. Gad vide, hvad studenterne havde 
valgt, hvis de var blevet stillet overfor valget mel
lem studenterfaciliteter og undervisere/vejlede
re?

Som jeg hævder i mit første indlæg, burde le
delsen have skilt de omkostningsreducerende 
kvadratmeterbesparelser og de omkostningstun
ge sammenflytninger i forbindelse med campus
planen og kun i nødvendigt omfang flyttet folk. 
Derved kunne ledelsen have forbedret økonomi
en på KU.

Jeg vil endnu engang opfordre rektor og uni
versitetsdirektøren til at svare på den fremlagte 
kritik og ikke blot forsøge at tale uden om.

KU’s laboratorier må ikke  
blive et stort museum

Rektor og direktøren  
taler uden om
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SYNSPUNKT

neDskæRingeR
Af Tom Fenchel

KONSEKVENSEN AF EN NY FYRINGSRUN
DE på Biologi bliver drastisk. I og for sig kunne 
man godt lave god undervisning og forskning 
med en mindre stab – det er der jo eksempler på 
blandt mange udmærkede universiteter i ind og 
udland. 

Men med en nedskæring af staben på næsten 
50 procent over et par år kan man forudse endnu 
mere roderi, flere fysiske omflytninger og et til
skud til den almindelige demoralisering, som har 
karakteriseret instituttet inden for de seneste år – 
alene den almindelige psykologiske effekt bliver 
fatal.

Professor Roger Garrett har sikkert ret i, at der 
ikke er meget at gøre nu. At råbe politikere op er 
sikkert nytteløst, regeringspartierne opfatter uni
versiteter som en slags erhvervsstøtte, og i det 
største oppositionsparti er det en udbredt opfat
telse, at universitetsfolk er ’goodfornothing’
personer, der får en høj løn for at dyrke deres 
hobbyer. Og desuden er der jo så mange andre 
mennesker, der mister deres arbejde i disse år.

SÅ MAN MÅ GÅ KOMMANDOVEJEN. Derfor 
er mit forslag, at ledelsen af Biologisk Institut 

trækker sig. I – altså ledelsen – må ikke betragte 
dette råd som uvenskabeligt. Tværtimod, I har 
reelt intet at tabe derved, og måske kan I endda 
bidrage til, at danske universiteters nedtur brem
ses, og at den uigennemskuelighed, der præger 
beslutninger, brydes. 

I et brev – naturligvis stilet til dekanen, men 
med kopi til KU’s bestyrelse og offentliggjort – 
motiverer I jeres tilbagetræden med, at I ikke lod 
jer ansætte for at demontere Biologi ved KU. Det
te kan uddybes med detaljer, som vi andre døde
lige ikke kender til.

Ulemperne for jer er blot en lettere lønned
gang, og naturligvis, at I ikke – i lighed med alle 
andre på KU – herefter er beskyttet mod vilkårlig 
fyring. 

MEN DER ER OGSÅ FORDELE. I får det ellers 
ikke morsomt efter denne omgang. At få Biologi 
og biologiundervisningen op at stå igen bliver ik
ke let – og hjælpsomheden fra den resterende 
stab bliver nok til at overse. 

Det er en almindelig opfattelse, at I har fået 
mundkurv på oppefra, og den slipper I så for i gi
vet fald. I slipper også for at komme med søfor
klaringer på miseren, som for eksempel en me
ningsløs graf, hvor det ikke engang fortælles, 
hvad yaksens enheder betyder (den slags dum
per man studenter på) eller på sidste års forkla
ring med nedgang i såkaldte STÅ’er.

Tværtimod: I kan forvente, at den udbredte 
mistillid til jer bliver glemt, at konspirations

»I et brev – naturligvis 
stilet til dekanen,  
men med kopi til KU’s 
bestyrelse og offent
liggjort – motiverer I 
jeres tilbagetræden 
med, at I ikke lod jer 
ansætte for at demon
tere Biologi ved KU.«

Forsvar Biologi – træd tilbage
Professor opfordrer ledelsen på Biologisk Institut til at gå af

DEBAT

Semesterstart eller  
semesterstop?
neDskæRingeR
Af Anne Bie Hansen og Bjarke Rubow, formand og 

næstformand for Studenterrådet ved KU 

Efter nogle forhåbentlig veloverståede eksame
ner vender vi studerende nu tilbage til vores van
te omgivelser på Life, KUA og alle de andre dele 
af Københavns Universitet. Vi forventer, at alt 
ligner sig selv, og at vi går et fedt semester eller 
blok i møde. Men mange vil hurtigt opdage, at 
noget er anderledes. 

Mens vi læste til eksamen i december, blev vo
res uddannelser ramt af besparelser i millionklas
sen. Budgetter og økonomi kan synes meget 
langt væk fra os studerende. Men besparelserne 
er for længst rykket helt ind i vores undervis
ningslokaler. 

Besparelserne er blevet synlige for den geogra
fistuderende, der må droppe sin drømmekandi
datuddannelse, fordi Institut for Geografi og Ge
ologi skal spare otte millioner kroner og fyre 30 
procent af deres undervisere. 

Besparelserne er også blevet meget konkrete 
for den biologistuderende, hvis drømmefag er af
lyst, fordi flere undervisere er blevet fyret. 

Humanisten kan godt glemme alt om flere un
dervisnings eller vejledningstimer, for Det Hu

manistiske Fakultet har indført øjeblikkeligt an
sættelsesstop. 

Og sidst, men ikke mindst er der den studeren
de på Life, der går en usikker tid i møde, for in
gen ved, hvad det kommer til at betyde, at fakul
tetet fyrer 50 medarbejdere. Men bedre uddan
nelse giver det i hvert fald ikke.

På trods af eksamensstress har forringelserne 
af vores uddannelser ikke fået lov til at gå stille 
hen. På flere institutter har de studerende ind
kaldt til stormøder og diskuteret fremtiden for 
deres fag – harmen over de uansvarlige besparel
ser er stor.

I Studenterrådet har vi kritiseret besparelserne 
fra første færd, og nu hvor de træder i kraft, kan 
vi mærke, at interessen og modstanden mod be
sparelserne vokser dag for dag. De lokale prote
ster fra de studerende er legitime og har vores 
fulde støtte.

Det kan ikke være rigtigt, at man ikke kan 
planlægge sit studieforløb og tage den uddannel
se, man er blevet lovet, fordi fag bliver nedlagt 
og undervisere fyret.

Det er vigtigt, at vi studerende står sammen på 
tværs af fag og fakulteter i arbejdet mod bespa
relserne. Det er ikke et spørgsmål om en intern 
fordeling mellem KU’s uddannelser, men et 
spørgsmål om en helt forkert finansiering, hvor 
vores uddannelser får alt for få midler.

Budget 2010 blev vedtaget uden Studenterrå
dets stemmer. Men hvor skal vi hen i fremtiden? 
Vil KU virkelig brande sig på at være Danmarks 

største kulturinstitution og landets førende uni
versitet, så må ledelsen træde i karakter og kræve 
en bedre finansiering fra politisk hold. Hvis ud
dannelserne udhules så meget, at det kun er nav
net, der står tilbage, ja så ser vi studerende ikke 
frem til semesterstart, men semesterstop. En ud
dannelse uden indhold er ikke en uddannelse. 

Vi opfordrer alle studerende til at bakke op om 
kravet for en bedre finansiering for at sikre vores 
uddannelser – vi står sammen om et bedre uni
versitet.

Kom ned fra  tårnet, 
Ralf
neDskæRingeR
Af Gisle Vestergaard, postdoc 

Kære Ralf

At hele verden har en finanskrise, skulle først og 
fremmest gøre det ret åbenlyst, at det danske 
bruttonationalprodukt vil falde, det er sørgeligt, 
hvis det er en overraskelse for dig.

Vi har set, hvad dine løsninger på administrati
ve problemer er, nemlig flere lag. Lad være med 
at fylde os med slidte floskler og ukonstruktiv 
spin såsom »økonomistyringen på KU giver posi
tive resultater,« når vi gang på gang ser det mod
satte som ansatte. 

Personligt har jeg været tilknyttet KU siden 
2000, hvor jeg startede min uddannelse som bio
kemiker. I dag er jeg ansat som postdoc. 

Et eksempel på dine positive resultater er de 
ph.d.studerendes halvårsrapporter. Da jeg be
gyndte, havde vi ingen halvårsrapporter. Siden
hen skulle man skrive en halv side om, hvordan 
ens undervisning og forskning forløb. I dag skal 
man udfylde et minimum fem sider langt doku
ment, hvor man blandt andet skal inddele sine 
kurser i generelle, videnskabelige eller studie
grupper… Hvorfor? 

Det er allerede éns vejleders ansvar, at man la
ver sine studier fyldestgørende. Hvorfor skal stu
derende, vejledere og ph.d.udvalg belemres med 
ekstra administration. Den eneste grund jeg ser, 
er, at du, Ralf, er fanget af Parkinsons lov. Du 
svarer Roger Garrett med at »Problemet er blevet 
forstærket af, at en stor del af de penge, vi får, 
kommer med øgede bindinger og altså ikke kan 
bruges til lønninger.« 

Det ved vi godt, men istedet for ukritisk at im
plementere Helges dystopia, kunne du jo kæmpe 
for den institution, du er blevet hyret til at lede.

Nedlæggelsen af universitetsdemokratiet har 
betydet, at de ansatte har mistet ledelsens loyali
tet. Du kæmper for Helge, og du er ikke min rek
tor.

Jeg synes, at det er utroligt, at KU’s bestyrelse 
har besluttet at indføre dette dårlige arbejdskli
ma på KU. For den har vel besluttet, at sådan skal 
det  være? 

teorier kan jordes, at I kan fortsætte jeres liv med 
noget mere konstruktivt og måske endda opnå 
nogen respektabilitet ved at udvise en smule civil 
courage. 

Jeg vil gætte på, at Roger Garretts forklaring er 
korrekt (overflødige byggeprojekter suppleret 
med en opsvulmet vækst i den administrative 
stab, mere og navnlig mindre geniale stjernepro
grammer samt manglende evne til at styre fakul
tetets økonomi på trods af – eller måske snarere 
på grund af – den enorme administrative stab). I 
så fald bliver jeres motivering for at sige op jo ret 
let at formulere.

PS! – På et punkt er biologiledelsens adfærd 
stærkt kritisabel. Ved videnskabelige medarbej
deres fastansættelse er der en mængde formalia 
såsom strenge habilitetskriterier for medlemmer 
af et ansættelsesudvalg som skal repræsentere de 
største kapaciteter på området – gerne udlændin
ge. Hver kandidat får et par siders afbalanceret 
beskrivelse af deres hidtidige bedrifter og en mo
tivation for bedømmelsen. 

Kan man så bare fyre folk på grundlag et par 
kollegers meninger, som de ikke skal stå til regn
skab for? Kolleger, der umuligt kan have indsigt i 
samtlige medarbejderes videnskabelige, under
visningsmæssige, eller andre kvalifikationer blot 
på baggrund af et bibliometrisk indeks?
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neDskæRingeR

Af Roger A. Garrett, professor,  

Biologisk Institut

Kære Ralf Hemmingsen

MANGE AF DE ALMINDELIGE medarbejdere på KU 
har fornemmelsen af, at der ikke er styr på centraløkono
mien på KU. Bare to (af mange) eksempler på mine egne 
erfaringer: 

Sidste november 2008 under den første massefyrings
runde på Biologisk Institut (BI) spurgte jeg, hvorfor det 
var BI, som skulle decimeres og ikke Life, og du svarede: 
»Hvis jeres økonomi var lige så sund som Life’s, så ville 
der ikke ske en massefyring (tilpasning) hos jer.« Tretten 
måneder senere er mere end 50 medarbejdere blevet fyret 
på Life. 

Et andet eksempel er, at jeg i december 2008 opdage
de, at flere millioner kroner fra en bevilling fra Grund
forskningsfonden for 2008 ikke var indbetalt på vores 
konto. Vi undersøgte forgæves, hvor pengene var blevet 
af i KU’s økonomisystem, og til sidst lykkedes det os at 
overbevise Grundforskningsfonden om at overføre bevil
lingen igen til vores konto og kræve den første overførsel 
tilbagebetalt fra KU. 

NÅR REKTORATET SKRIVER i sit svar til Claus 
 Emmeches indlæg, at I har ansat 200250 administratorer 
for at passe 6.000 eksterne bevillinger i KU, underbygger 
det den brede fornemmelse af, at administrationen/bu
reaukratiet er løbet løbsk. 

For det første kan mange af de enkelte sager (maskiner, 
rejser, en måneds løn) administreres meget hurtigt. 

For det andet burde rektoratet være klar over, at alle, 
som sidder med større bevillinger på KU, fører et skygge
regnskab, fordi det er umuligt at holde styr på forbruget 
igennem KU’s regnskabssystem. 

Alle mine kolleger i udlandet kan slå deres bevillinger 
op på en computerskærm og se deres eget forbrug, lige
som med en privat bankkonto, men på KU er dette umu
ligt.

DERUDOVER ER KONSEKVENSERNE af den store 
nedskæring på BI meget alvorlige. Som bestyrelsens med
lem Claus Bræstrup understregede i Universitetsavisen 
(14/12), tager det flere år at opbygge en dygtig forsk
ningsgruppe, som kan konkurrere på internationalt plan. 

Jeg har gjort det to gange, både på Aarhus Universitet 
og på KU, og det tog seksotte år hver gang. Ved at fyre en 
eller to nøglemedarbejdere kan både forskergruppen og 
forskningsudviklingen ødelægges. 

Lige nu oplever vi det ved fyringen af næsten 50 pro
cent af vores lærerstab. Som Tom Fenchel endvidere be
skrev, bliver institutledelsen svækket, undervisningskvali
tet reduceret og samarbejdet på instituttet undermineret. 

VI LÆSTE NYHEDEN i aviser (Information) om, hvor
dan du havde besluttet at prioritere større prestigebyg
ningsprojekter i 2010, herunder et nyt tårn på Panum In
stituttet og en ny Niels Bohrbygning. 

Det kan godt være, at du er tilfreds med dette, men der 
er der rigtig mange medarbejdere og studerende på KU, 
som ikke er, når prisen herfor bliver en ringere undervis
nings og forskningskvalitet. 

DISPUT

Massefyringer skyldes rod i 
den centrale økonomistyring 

RePLik

Af rektor Ralf Hemming-

sen og universitets- 

direktør Jørgen Honoré 

 

Økonomistyringen er særdeles vigtig. Det er vi helt enige 
med Roger Garrett i. Men årsagen til de igangværende 
nedskæringer på KU ligger ikke her. 

Antallet af medarbejdere på KU skal desværre reduce
res, fordi finanskrisen og faldende BNP giver færre frie 
penge til KU fra finansloven og globaliseringsmidlerne 
end forventet. Problemet er blevet forstærket af, at en stor 
del af de penge, vi får, kommer med øgede bindinger og 
altså ikke kan bruges til lønninger. Det har ikke kun ramt 
nogle institutter hårdt. Det har også konsekvenser i Fæl
lesadministrationen på Frue Plads, som reduceres med 
knap ti procent. 

Nogle fag er ekstra hårdt ramt. Det gælder bl.a. på Na
turvidenskab, hvor biologi har haft en løbende tilbage
gang i STÅindtægterne over de seneste år.

Nogle af de bundne penge, KU har fået i år, er øremær
ket til bygninger. Det er ikke penge, der ellers kunne være 
givet som frie basismidler, jævnfør vores svar til lektor Bo 
Buchholt Johansen: ’Laboratorier må ikke blive et stort 
museum’). Vi er glade for, at vi får muligheden for at byg
ge nyt på KU. Ikke fordi vi, som Roger Garrett skriver, har 

en særlig trang til prestigebyggeri, men fordi tidssvaren
de bygninger og laboratorier, som er egnede til moderne 
forskning, er en forudsætning for, at vi også kan fastholde 
og i fremtiden tiltrække studerende og forskere. Skulle vi 
fortsætte med at undervise og forske i de nuværende byg
ninger, ville vi på længere sigt få alvorlige problemer net
op med forsknings og undervisningskvaliteten. 

Roger Garretts oplevelser med mangelfuld økonomisty
ring af projekter er om noget et skoleeksempel på, hvor 
vigtigt og nødvendigt det har været at styrke dette områ
de. Det eksempel, han næver med, at der er mange perso
ner, der deltager i økonomistyringen af eksterne projek
ter, har vi netop selv fremhævet som eksempel på noget, 
vi kan gøre bedre – også på institutterne. Derfor drøfter 
fakulteterne, om der kan findes nogle mere entydige mo
deller i organiseringen af økonomiarbejdet. 

Arbejdet, vi i 2007 igangsatte for at forbedre kvaliteten 
af økonomistyringen for KU’s forskere, har allerede givet 
resultater. I foråret 2007 var der en del kritik af økonomi
styringen fra KU’s revisorer. I dag ser det billede markant 
bedre ud.

Vi skal stadig forbedre os, når det gælder økonomisty
ring. Men selv perfekte arbejdsprocesser her ville ikke 
kunne forhindre de nedskæringer, vi desværre har måttet 
gennemføre nu.

Finanskrisen er skyld i nedskæringer

Hvor er ledelsens forsvar for 
 Naturvidenskab?
neDskæRingeR
Mikkel Schou Nielsen, fysikstuderende og aktiv i NATrådet

Det står slemt til på Det Naturvidenskabelige Fakultet (Nat). For andet år i 
træk er fakultetet ude i en stor fyringsrunde, der især rammer Institut for 
Geografi og Geologi samt Biologisk Institut, som hver især må skære 20 pro
cent af den faste vipstab. Sammenlagt med de foregående nedskæringer vil 
henholdsvis 30 og 40 procent af den faste vipstab være forsvundet på få år.

Nedskæringerne gør rigtig ondt. Der er ikke bare skåret ind til benet, men 
benet er ved at blive skåret over. Uddannelserne på bio og geofagene på 
Nat bliver nu mærkbart forringet, og hele forskningsområder forsvinder i 
disse år med det resultat, at planlagte kurser aflyses, specialestuderende står 
uden vejleder og studerende begynder at søge væk.

Årsagerne til underskuddet er mange og ansvaret ligger på mange niveau
er, men hvis ikke udviklingen vendes nu, risikerer uddannelserne at havne i 
en ond spiral, hvor forringelser fører til faldende optag og større frafald med 
yderligere nedskæringer til følge.

I alt dette har ledelsen på Nat været bemærkelsesværdigt tavse. Kun i fa
kultetets nyhedsbrev har ledelsen ytret sig, og her i meget beherskede ven
dinger. Formuleringer som »tilpasning af vores økonomi til de markant æn
drede rammebetingelser« og at de nævnte institutter »ikke har balance i 
økonomien« dækker meget dårligt over den faktiske situation på fakultetet, 
hvor der de seneste år er sket markante nedskæringer på seks ud af ni insti
tutter.

Ledelsen må indse, at nedskæringerne ikke blot er problemer med at hol
de »balance i budgettet«, men at de er ved at udvikle sig til en reel krise for 
hele det naturvidenskabelige område på KU. Selvom fakultetsledelsen må
ske ikke bærer ansvaret for underskuddet, så er det en god ledelses ansvar at 
vise en vej ud af problemerne og fremlægge langsigtede planer. Når det 
sker, står de studerende klar til at indgå i en konstruktiv dialog, der kan ska
be smartere løsninger end årlige prikkerunder. 

Hvis der på KU om ti år fortsat skal være uddannelser og forskning af høj 
kvalitet inden for det naturvidenskabelige fagområde, så er der brug for en 
ledelse, der gør en aktiv indsats og ikke blot bagatelliserer situationens al
vor. En ledelse, der tør tage bladet for munden i den offentlige debat og kri
tisere de problemer, som bevillingssystemet giver. En ledelse, der kommuni
kerer åbent og ærligt med ansatte og studerende om processen. 

Kort sagt en ledelse, der er villig til at kæmpe for Naturvidenskab!

Skal vi ikke bare  
droppe geofagene?
neDskæRingeR
Julie Keldborg Malmos, bachelorstuderende

Jeg ved ikke, om I kender det, Institut for Geografi og Geologi på Øster Vold
gade? Det kan for resten også være lige meget, for det findes måske ikke me
get længere. Og lige nu er det mest af alt fyldt med studerende, der ikke kun 
ryster fordi det er koldt udenfor, men fordi vi ser vores uddannelse smuldre. 

I fredags havde jeg mine sidste to undervisningstimer inden mundtlig ek
samen; to ud af fire ugentlige timer. Mere er det ikke blevet til, her på mit 
andet år som bachelorstuderende. Men det vil jeg lade ligge og i stedet glæ
de mig over, at jeg de facto skal til eksamen. For så heldig er det ikke sikkert, 
at jeg, eller mine medstuderende, er i næste blok. Der skal nemlig spares, 
skæres og fyres, igen, på Institut for Geografi og Geologi. Jeg har hørt, at der 
er nogle længere oppe i systemet, der kalder det ’effektivisering’ – men det 
ord er for mig at se meget virkelighedsfjernt!

For os som studerende betyder denne ’effektivisering’ (en term, der ikke 
bliver mere sand af at blive gentaget), at der ikke er nogen sikkerhed for fag
udbuddet i blok tre og fire (start 1. februar), og endnu værre ser det ud efter 
sommerferien. Det synes umuligt at planlægge sit studieforløb, umuligt at 
gennemskue inden for hvilket fagområde, man skal placere sig; for måske 
forsvinder den retning du satser på og er dygtig til. 

Som studerende handler det om at prioritere mellem sine muligheder og 
dygtiggøre sig, således at man senere kan blive en ressource for samfundet. 
Men før vi kan gøre det, skal vi have noget at vælge mellem, og kunne ane 
perspektivet. Det havde vi, og vi tror stadig på at geofagene ikke er hinsides 
deres ’tipping point’; men det kræver, at der er andre end os, der prioriterer 
vores uddannelse. Og en sådan prioritering hænger ikke sammen med be
sparelser i millionklassen. 

Hvis I vil af med os, så gør det ordentligt og luk os helt.

DEBAT
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SYNSPUNKT

SYNSPUNKT

neDskæRingeR

Af Jonas Geldmann m.fl. 

LEDELSENS TAVSHED ER UDTRYK for en 
opbakning til den nuværende udvikling på de 
danske universiteter. Det gælder fra rektor over 
dekaner til institutledere. Vi er uden støtte fra en 
ledelse hvor frygten for resultatkontrakter op ad i 
systemet betyder mere end ansvaret for de ansat
te og studerende.

Dette betyder konkret at Biologisk Institut over 
de næste totre år skal fyre omkring halvdelen af 
sine faste ansatte og nedlægge unikke og stærke 
forsknings og undervisningsområder. Samtidig 
betyder det at den nuværende udvikling for uni
versiteternes økonomi foregår uimodsagt og 
uden de nødvendige indvendinger. 

Vi kan derfor forvente at stadig flere midler flyt
tes fra universiteternes og institutternes ramme
bevillinger til øremærkede strategiske puljer og en 
dermed en fortsat udhuling af det såkaldte selv
styre vi blev givet i ord og frarøvet økonomisk.
 
DET VI I DISSE DAGE oplever på Biologisk In
stitut, er, ud over en stor personlig tragedie for 
dem der må forlade os, også en tragedie på et 
mere fundamentalt plan. 

Illusionen om universitetet som en attraktiv ar
bejdsplads for vores klogeste hoveder, som en in
stitution der udbyder de bedst mulige uddannel
ser og forsker for at berige samfundet både med 
det vi vidste vi havde brug for, og det vi endnu ik

ke vidste, er bristet. Og med det de ansatte og 
studerendes tiltro til den ledelse der fortsat for
holder sig tavse og ikke taler offentligt om uni
versitetets problemer.

På Biologisk Institut skydes vi i skoene at en 
del af årsagen til vores nuværende situation og 
ekstremt pressede økonomi er at vi ikke har fulgt 
med tiden. Men hvor er diskussion om hvad det 
vil sige at følge med tiden, og om det er hensigts
mæssigt at universiteterne overhovedet følger 
med – når ’tiden’ ser ud som den gør nu. 

Ledelsen ignorerer denne diskussion når den 
accepterer de præmisser under hvilke flere insti
tutter og fakulteter på Københavns Universitet 
nu fyrer kollegaer og nedlægger forskningsområ
der som hverken industri eller resultatstyrede in
stitutioner ville drømme om at røre ved. Områ
der der dermed er tabt når universiteterne bevæ
ger sig tættere på det private arbejdsmarkeds 
måde at tænke profit.
 
UNIVERSITETERNE HAR GENNEM de sidste 
20 år gradvis fået en helt ny virkelighed der har 
flyttet fokus fra at uddanne studerende, levere 
erkendelse, vidensmæssigt overskud og forske 
frit til et mål om succes hvor økonomiske para
metre driver værket. 

Det betyder at vi i dag fokuserer på det størst 
mulige antal studerende der kommer gennem 
det mindst mulige antal kurser. At vores bedste 
forskere afsætter deres tid til at søge eksterne be
villinger hvor fonde og strategiske puljer define
rer rammerne, mens ph.d.studerende sættes til 
at levere undervisningen i ’verdensklasse’, og et 
voksende antal postdoc'er fritages fra den under
visning de fyrede lektorer løftede. 

»Illusionen om uni
versitetet som en  
attraktiv arbejdsplads 
for vores klogeste  
hoveder (…) er  
bristet. Og med det  
de ansatte og stude
rendes tiltro til den  
ledelse der fortsat  
forholder sig tavse og 
ikke taler offentligt 
om universitetets  
problemer.«

neDskæRingeR
Leif Søndergaard, AC fælles-

tillidsrepræsentant

OP MOD 145 MEDARBEJDERE er blevet prik
ket ved den sparerunde, der er resultatet af bud
getter for 2010. Der er sat spørgsmålstegn ved 
om det egentlig har været nødvendigt med disse 
nedskæringer i personalet. 

Men nedskæringerne er nu en realitet for KU’s 
medarbejderne, der har oplevet en helt ny betyd
ning af det personalepolitiske princip nummer fi
re: Trygge arbejdsforhold!

I stedet for at fordele de økonomiske nedskæ
ringer over hele universitet har ledelsen besluttet 
at lade det gå hårdt ud over udvalgte områder. 
Således vil staben af fastansatte lektorer på Bio
logi være skåret ned med over 40 procent efter 
denne og sidste års nedskæringer. Mine kolleger 
forudser kaos i undervisningen allerede fra dette 
forår.  
 
JEG TALER SOM ACfællestillidsmand med 
rigtig mange af mine underviser og forskerkolle
ger i denne tid. Og de kan berette, at stemningen 

er helt i bund ude på de berørte institutter; ikke 
kun blandt de prikkede kolleger, men blandt alle 
vip’er. 

Man har jo kunnet se, hvordan nedskæringer
ne sidste år især ramte aldersklassen over 60, 
mens man nu er gået i gang med aldersklassen 
over 50. Det får alle til at frygte for de nærmeste 
år: Bliver jeg nødt til at gå fra hus og hjem, eller 
kan jeg nå at klare mig igennem til efterlønsalde
ren? 

De yngre forskere spørger sig selv: Er der over
hovedet en fremtid for mig på KU? Eller skal jeg 
hellere med det samme søge væk, mens min al
der er til det? 

Ph.d.studerende undrer sig over, hvordan 
KU’s ledelse kan finde på at fyre deres vejleder. 
Jeg har hørt, at en udenlandsk ph.d.studerende, 
som netop var taget til Danmark, fordi vedkom
mende havde hørt, at det var godt at studere på 
KU, var gået helt i sort, fordi vedkommendes vej
leder var prikket.
 
TILLIDEN TIL LEDELSEN er helt i bund; man 
tror endnu mindre på ledelses udmeldinger nu 
end tidligere, hvor tilliden i forvejen var ret be
grænset. Efter hvad jeg hører fra mine kolleger, 
kan vi godt slette princip nummer fem om ’Godt 
samarbejdsklima’ fra personalepolitikken.

Jeg hører fra mine udenlandske kolleger på 
KU, at deres netværker i hjemlandene er dybt 
chokerede og rystede over, at KU bare vil fyre løs 
blandt vip’er. I første omgang nægter man på 
udenlandske universiteter at tro på, at det kan la
de sig gøre så let at fyre forskere i Danmark. Når 
de så er overbevist om, at det faktisk sker, så er 
de chokerede over at høre omfanget. 

Blandt de prikkede i år og sidste år er der ad
skillelige udlændinge, som KU nu har gjort til rig
tig dårlige ambassadører for KU i udlandet. Disse 
forskere vil nu rejse tilbage til deres hjemlande i 
Europa og USA og berette om de kaotiske og ka
tastrofale forhold på KU. 

Dermed vil KU’s image i udlandet være ødelagt 
i mange år frem i tiden, og det vil blive mere end 
svært at overbevise udenlandske forskere om, at 
det vil være attraktivt at søge job på KU, og at 
overbevise udenlandske studerende om, at de 
skal studere på KU.

JEG SYNES AT DET ER UTROLIGT, at KU’s besty
relse har besluttet at indføre dette dårlige ar
bejdsklima på KU. For den har vel besluttet, at 
sådan skal det være? 

Som professionel bestyrelse kender man vel til 
og har diskuteret konsekvenserne af budget 2010 
ude i organisationen, inden man vedtog det?  

Man kan ikke se det i referaterne, men derfor kan 
de professionelle bestyrelsesmedlemmer jo godt 
have overvejet, hvilken effekt nedskæringerne vil 
have i de lokale miljøer og på forskningen og ud
dannelserne. Der er i hvert fald ikke noget over
raskende i det, jeg har berettet ovenfor fra de lo
kale arbejdspladser på institutterne.

Der bliver meget at gøre, hvis min kollegers 
entusiasme og engagement skal genoprettes. Det 
vil tage lang tid, formentlig adskillelige år. Jeg 
håber, at ledelsen har en plan for, hvordan det 
skal gøres. Men jeg frygter for svaret. Med erfa
ringen fra nedskæringerne sidste år er der stor 
sandsynlighed for at svaret bliver: ingenting!

Tavs ledelse koster flere stillinger
Dette betyder at antallet af faste folk på uni

versitetet hastigt daler mens flere og flere eks
ternt finansierede forskere kommer og går uden 
at kontinuitet, tilhørsforhold og et engagement i 
alle universitetets opgaver følger med.

DENNE UDVIKLING HAR OGSÅ betydet at vi 
nu opgør vores medarbejderes værd i tal som h
index, STÅindtjening og summen af eksterne be
villinger mens undervisningskvalitet, engage
ment i de studerende, fordybelse i det ikke så 
hotte og en forskning der ikke henrykker de eks
terne donorer, bliver glemt. Præmisser som først 
de seneste år er kommet på universitetets dags
orden og nu anvendes til at fyre medarbejdere 
der blev ansat under ganske andre betingelser. 

Vi bekymrer os i dag mere om at komme af 
med de studerende end om, hvad vi gør med 
dem mens vi har dem, og vi snakker mere om 
publikationer end viden. 

Vi går dermed støt mod et nyt universitet der 
glemmer sin arv og de forpligtelser der ikke lig
ger indeholdt i videnskabsministeriets kontrakter 
og bevillingsformer, og vi gør det vel og mærke 
med åbne øjne og uden at beklage os. 

Det har kostet, og det vil koste, og så længe vo
res ledelse ikke åbent vil modsætte sig denne ud
vikling, så bærer den også en del af ansvaret for 
Københavns Universitets nuværende deroute.

Af Jonas Geldmann, ph.d.-studerende; Andreas 
 Kelager Christensen, biolog; Jos Kielgast, biologi-
studerende og Philip Francis Thomsen, ph.d.- 
studerende, Biologisk Institut og Statens Naturhi-
storiske Museum.

KU = Konstant Underskud?

ONLINENYT

uniavisen.dk

Debatten fortsætter på 

www.uniavisen.dk
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DISPUT

ADMinisTRATiTis
Af studerende Emil Saggau,  

medlem af Akademisk Råd på  

Det  Teologiske Fakultet

JEG HAR MED GLÆDE læst debatindlæg af 
Tom Fenchel (’Forsvar Biologi – træd tilbage’) og 
Claus Emmeche (’Offensiv ledelse savnes’) om 
nedskæringer, hvor blandt andet Biologis ledelse 
bliver opfordret til at gå, som en del af et op råb 
over de horrible vilkår, Biologi stilles i udsigt. 

Jeg glæder mig ikke så meget, fordi Biologi, 
sammen med en perlerække af andre fag, skal 
spare, men mere fordi, det er nødvendigt, at vi 
stiller ledelsen til ansvar, når vi oplever nedskæ
ringer.

Fra de studerendes side har vi gjort og gør fort
sat meget for at undgå disse nedskæringer, der 
rammer os år på år. Hvert år bekymres vi endnu 
mere over den økonomiske situation, og hvert år 
står vi i december og ser på budgetter, der kun si
ger nedskæringer. 

NU, NÅR VI STÅR I en nedskæringssituation, 
burde vi tage drastiske tiltag, som det, Tom Fen
chel forslår. Såvel vip’er som ledere burde udvise 
mod og vise omverdenen, hvor grelt det står til. 

Umiddelbart kunne man se på muligheden i, at 
vi laver en runde a la DR. Bekvemt kunne vi de

gradere samtlige vicedirektører i Fællesadmini
strationen til afdelingsledere, med den dertil hø
rende lønnedgang. Først og fremmest gør det in
gen arbejdsmæssig forskel, og hvorfor har vi 
egentlig så mange mellemledere i Fællesadmini
strationen? 

Hvorfor har vi en kommunikationschef, der er 
vicedirektør, som er ansvarlig for 25 medarbej
dere, hvor fire er studentermedhjælpere? Jeg fø
ler mig foranlediget til at tro, det kun handler om 
prestige, og hvis disse vicedirektører ikke kan tå
le en lønnedgang, som mange andre må døje 
med, kan de for min skyld bare gå, eftersom 
mange af dem ikke vil blive savnet af os – tværti
mod.

DERNÆST KUNNE MAN SPØRGE sig selv 
hvorfor vi har så mange prodekaner? Er der ikke 
kun én dekan og derfor kun brug for én prode
kan? 

Igen virker det som om at titlen og den tilhø
rende løn er garant for, at vældet af prodekaner 
pludselig løser mange flere opgaver. Jeg har min 
stærke tro på, at en fuldmægtig uden en prode
kantitel vil kunne udføre præcis det samme ar
bejde, bare billigere og sikkert mere effektivt. 

Gud ved også hvor mange fakultetsdirektører 
og chefer, der sidder rundt omkring – vokset 
frem i et kafkask mylder, uden at nogen kan for
klare, hvilke forunderlige effekter disse har frem
bragt. Ingen aner, hvorfor de er ansat og hvilke 

funktioner lige netop de kan udføre, som en al
mindelig ansat ikke kan. 

Jeg tænker umiddelbart igen, at dette væld af 
ledere nemt kunne skæres ned, endda til fordel 
for administrationens effektivitet. Det kunne væ
re, at vi for en gangs skyld skulle fjerne nogle af 
de små fyrstedømmer i administrationen, som 
bruger mere tid på at bekrige hinanden end at 
udføre nyttige funktioner.

EN SIDSTE TING, der har undret mig ved min 
berøringsflade med administrationen, er: Hvor
for skal AC’er udfylde alle slags funktioner i ad
ministrationen undtaget de mest fundamentale 
såsom rengøring? 

Jeg har svært ved at forstå, hvad der gør, at en 
AC’er med dertil hørende højere løn er bedre 
kvalificeret end en veluddannet HK’er? 

Hvad er det springende punkt i en administra
tion, der gør, at man ikke bruger flere HK’er? 
Spørgsmålet bør rejses nu, primært fordi vi må
ske kunne redde nogle af Biologis fag ved se på 
denne mulighed, og for mig er det langt at fore
trække.

FOR AT VENDE TILBAGE TIL udgangspunk
tet, så anser jeg, at der en hel del åbne mulighe
der for at spare penge i administrationen, som 
kan gå til de trængte studier, der skal fyre under
visere og skære på undervisningen. 

Det virker som om grunden til, at det ikke sker, 

er at universitetet er så opsat på at geare admini
strationen til at underlægge sig unilovens ledel
sesstruktur. Men bliver universitetet bedre af, at 
der er mange ledere? 

»Ordener hænger man paa Idioter,« siger et 
digt fra 1790. Gælder det stadig? Den kritik, der 
fremkommer her under sparerunden er affødt af, 
at vi, som studerende, oplever en administration 
der lader noget tilbage at ønske: nogle ledere, 
der alligevel hverken dur til at lede eller skabe 
økonomisk stabilitet. 

DER ER GRUNDE NOK til at savne ledere, som 
har mod til at fortælle omverdenen, hvordan si
tuationen er på universitetet. Derudover kunne 
jeg virkelig godt tænke mig at se, om det bare er 
akademisk snobberi eller reelle kompetencer, 
man henter fra vores vildtvoksende ACstab. 

Jeg vil dog ikke stikke folk blår i øjnene, da jeg 
udmærket ved, at nedskæringerne er påtvunget 
os udefra, men det betyder jo ikke, at ledelsen ik
ke også kan slankes. 

Det ville i hvert fald give mig en bedre smag i 
munden, når jeg taler med studerende på 
 Biologi, Geologi, Farma og Life, der for alvor skal 
spare denne gang. Universitetets kerneydelse er 
forskning og undervisning, dermed er det også 
de dele, der skal skånes mest under nedskærin
ger.

Vend sparekniven den anden vej
Hvorfor skal alle funktioner i Fællesadministrationen varetages af akademisk personale?  

Er det snobberi, der har ført til dette kafkaske vildnis af papirnusseri?

RePLik
Staffan Johansen, Uddannelsesstrategisk  

Sekretariat

I SIT INDLÆG ’Vend sparekniven den anden 
vej’ skriver Emil Saggau: 

»En sidste ting, der har undret mig ved min be
røringsflade med administrationen, er: Hvorfor 
skal AC’er udfylde alle slags funktioner i admini
strationen, undtaget de mest fundamentale så
som rengøring? Jeg har svært ved at forstå, hvad 
der gør, at en AC’er, med den dertilhørende høje
re løn, er bedre kvalificeret end en veluddannet 
HK’er? Hvad er det springende punkt i en admi
nistration, der gør, at man ikke bruger flere 
HK’er?«

Jeg vil meget nødig kommentere hele din søn
derlemmende kritik af Fællesadministrationen 
(FA) og hele lederstanden på KU, selv om de le
dere jeg kender til, er både dygtige og flittige. Jeg 
kan godt forstå, at du er oprørt over besparelser
ne på KU – det er vi sikkert alle sammen, og vi 
har også lidt store tab i FA. 

Men selv om jeg kun har været ansat i under et 
år i en af de ACstillinger, du åbenbart gerne vil 

have besat af en HK’er, så kan jeg i hvert fald ikke 
lade være med at kommentere din kritik af os, 
som efter min bedste overbevisning er baseret på 
mangel på viden om vores daglige arbejde og på 
arbejdsmarkedets forhold i øvrigt.

JEG HAR ARBEJDET i mange private virksom
heder, sikkert siden før du blev født – både før og 
efter min uddannelse på KU, indtil jeg blev ansat 
på KU sidste år. 

Jeg kan godt bekræfte, at du sikkert kan finde 
eksempler på AC’er, der arbejder for en mindre 
løn end vi får på KU. Men at vores løn skulle være 
specielt høj på KU, kan du godt glemme alt om. 
Vi nærmer os en ’HKløn’ i forhold til, hvad man
ge AC’er ellers kan tjene på det private arbejds
marked og sikkert også mange andre steder i det 
offentlige.

Men at vi tjener en højere løn end HK’er gene
relt, er der selvfølgelig også god grund til – vi har 
jo nemlig en forholdsvis længere og mere specia
liseret uddannelse og kan bestride job, som an
dre med en kortere uddannelse normalt ikke kan, 
herunder HK’erne. 

Igen kan du sikkert finde nogle få undtagelser 

og eksempler på det modsatte, men jeg tror næp
pe HK’erne vil blive fornærmede over den udlæg
ning.

JEG HAR DEN MENING – baseret på min vi
den om hvilken uddannelse der skal til for at be
stride de jobs, som jeg kender til i FA – at du ikke 
bare kan udskifte os med HK’er. I hvert fald ikke 
hvis du samtidig ønsker en administration, der 
overhovedet fungerer efter hensigten og sørger 
for en professionel service af universitetet (det 
har vi rektors ord for). 

Bevares, en del af vores arbejde i FA – det som 
HK’er godt kunne bestride – udføres af studenter
medhjælpere og ledige med tilskud, som får en 
meget lav løn. Hvis du vil have flere HK’er ansat i 
stedet for dem, så får du det modsatte af bespa
relser ud af det. 

Hvis man skulle mene noget andet – det du 
åbenbart giver udtryk for, så må man have syns
punktet, at man lige så godt kunne nedlægge alle 
universiteterne og nøjes med ’kontoruddannel
serne’ i stedet. Held og lykke, siger jeg bare og til
lykke – du har lige undergravet et af universite
ternes vigtigste formål! 

MEN JEG ER SÅ MERE tilbøjelig til at tro, at 
du åbenbart ikke aner, hvad du taler om – eller i 
din vrede ikke har tænkt dig særlig godt om.

Jeg forstår godt, at du er vred, men lad være 
med at rette din uberettigede kritik mod uskyldi
ge, som gør et godt stykke arbejde, der også er til 
glæde for dig – for en forholdsvis lille løn. 

Det er nok ikke tilpas beskedent udtrykt af 
mig, og jeg ville ønske, at det ikke var nødven
digt. Men i et forsvar af vores ACjob i FA, så gør 
jeg det gerne og kan ikke bare lade dine menin
ger om vores job være uimodsagt.

HK’er kan ikke erstatte akademikere
At universitetets underskud skulle kunne minimeres ved at erstatte AC-ansatte af HK’er er direkte absurd,  

mener en AC’er i Fællesadministrationen

ONLINENYT

uniavisen.dk

Debatten fortsætter på 

www.uniavisen.dk



Bedømmelseskomitéen består af koncernbestyrelsesformand Niels Due Jensen, Grundfos, 
bestyrelsesformand Lars Kolind, Poul Due Jensen’s Fond, tidligere rektor Sven Caspersen, 
Aalborg Universitet, professor Nina Smith, Århus Universitet og professor Preben Terndrup 
Pedersen, Danmarks Tekniske Universitet.

* ) Hvis komitéen ikke finder en egnet kandidat uddeles prisen ikke.

GRUNDFOSPRISEN 2010
- inden for det tekniske og naturvidenskabelige område

Grundfosprisen er indstiftet af Poul Due Jensen’s Fond i 2001 med det formål at stimulere, anerkende og støtte 
national og international forskning i banebrydende, samfundsgavnlige og fremsynede løsninger inden for det 
tekniske og naturvidenskablige område.
I 2010 lægges særligt vægt på forskning inden for bæredygtige miljøteknologier.

Indstilling til prisen:  Enhver kan bringe kandidater til Grundfosprisen i forslag.
 Indstillingen består af en motivering (max. 3 A4-sider) samt kort CV.

Frist for indstilling:  1. maj 2010.

Grundfosprisen og dens uddeling:  Prisen består af skulpturen “Be–Think–Innovate”
 samt et kontant beløb på 1 mio. DKK
 – 250.000 DKK går direkte til prismodtageren
 og 750.000 DKK til videre forskning inden for området.*

Motiveringen sendes til:  Grundfos Management A/S
 Grundfosprisens sekretariat
 Poul Due Jensens Vej 7
 8850 Bjerringbro
 Mrk: “Grundfosprisen 2010”

Offentliggørelse af vinder:  Prisuddelingen finder sted  
 den 29. september 2010.

Yderligere information: Besøg www.grundfos.dk/grundfosprisen
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FORskningsPOLiTik

Af Jan Faye, lektor i filosofi ved 

Institut for Medier, Erkendelse og 

Formidling, KU

For nyligt barslede det internationale panel for 
evalueringen af universitetsloven af 2003 og uni
versitetsfusionerne i 2007 med en rapport. Man
ge aktører støttede panelets konklusioner; forsk
ningsfriheden er ikke sikret. 

Her er det især instruktionsbeføjelsen, univer
sitetsloven § 17.2, manglende medbestemmelse, 
ministeriets detailstyring af universiteterne og 
forringelsen af basismidlerne, der truer forske
rens frihed, men alene en ændring af disse for
hold er ikke nok til at genskabe den fulde forsk
ningsfrihed. 

Det blev nemlig også bemærket, at panelet kun 
kommer med vage anbefalinger til problemernes 
løsning. Det kan skyldes, at kommissoriet var 
stærkt begrænset. Det havde for eksempel ikke til 
opgave at se på ledelses og stillingsstrukturen og 
systemet til at kvalitetssikre ansættelser. Men 
forskningsfrihed hænger i praksis uløseligt sam
men med rammerne for forskning.

Den femte samfundsmagt
Det er vigtigt for offentligheden at forstå, at 
forskningsfrihed er nødvendig for demokratiets 
og videnskabens skyld, ikke for den enkelte for
skers skyld. I et demokratisk samfund har borger
ne brug for uafhængig viden som modstykke til 
politiske meninger, så de på et oplyst grundlag 
kan danne sig deres egne meninger og træffe be
slutninger på et sagligt oplyst grundlag. Borgerne 
skal kunne stole på forskningen. Det kan de kun, 
hvis de ved, at forskningens resultater er frem
kommet uden politisk, økonomisk eller instituti
onelt pres. 

En fri og uafhængig forskning vil kunne rejse 
spørgsmål, som ikke er politisk opportune, eller 
som måske vil være direkte ubehagelige for stats
magten. Den frie forskning skal, som Finn Collin 
og jeg anførte i bogen Ideer vi lever på, kunne fun
gere som en femte samfundsmagt ved siden af en 
fri presse og den lovgivende, den udøvende og 
den dømmende statsmagt.

Vores begrundelse lød »Hvis fri forskning fort
sat skal opretholdes til gavn for det demokratiske 
samfund, ikke blot som leverandør af viden, som 
samfundet kan bruge i den teknologiske udvik
ling og til sikring af den stigende velstand, men 

VIDENSKABET

Forskningsfrihed  
i demokratiets navn
Sikringen af fri forskning er vigtig for videnskabens skyld – ikke for den 
enkelte forskers skyld. Men med universitetsloven fra 2003 led forskernes 
demokratiske indflydelse et alvorligt nederlag og dermed videnskaberne. 
Det skal der rettes kraftigt op på ifølge kronikøren

også som den instans, der til stadighed kan kriti
sere de øvrige magter på et faktuelt og refleksivt 
grundlag, må den politiske verden afgive kontrol 
med forskningen og dens resultater. Samfundet 
og videnskaben står sig på langt sigt bedst ved, at 
den politiske magt accepterer videnskabens selv
forvaltning og den frie forsknings selvudfoldel
se.«

CUDOs-normerne
Fri forskning har som målsætning at skaffe men
neskeheden viden og indsigt i naturen, samfun
det og mennesket. For at kunne udfolde sig frit 
kræver især grundforskningen, at samfundet an
erkender, at der findes en række normer, der sik
rer forskningen økonomisk, politisk og social fri
hed. Uden en strikt opretholdelse af disse normer 
bliver forskningen styret af andre interesser end 
forskningens målsætning om faktabaseret og 
uafhængig viden.  

Den kendte amerikanske sociolog Robert K. 
Merton peger på fire sådanne grundlæggende 
normer, de såkaldt CUDOSnormer: 

Fællesskabet har ejendomsret til videnskabens 
resultater. Samfundet betaler, og som modydelse 
stiller forskeren sin viden til rådighed for sam
fundet. 

Enhver videnskabelig antagelse og påstand 
skal kunne gennemprøves af andre og vurderes 
ud fra alment accepterede metoder og regler.
Videnskaben skal være upartisk. Det kan kun ske, 
hvis den får lov at forfølge sine mål uafhængigt 
af politiske, religiøse og økonomiske interesser.

Videnskaben er i sit opdrag kritisk. Forskerne 
skal stille sig kritisk til egne synspunkter, hvis de 
strider mod nye iagttagelser og opdagelser. Og 
de skal indgå i en åben dialog med andre forske
re. Ligesom de skal være villige til at underkaste 
deres forskningsresultater en faglig og kritisk be
dømmelse af andre forskere.  

Forskningens økonomiske rammer
Fri forskning foregår i det store og hele på uni
versiteterne. For at kunne praktisere fri forskning 
må de institutionelle og juridiske rammer være i 
orden. Det nytter eksempelvis ikke noget, at man 
har en universitetslov, som i en paragraf taler om 
forskningsfrihed, og i en anden paragraf fratager 
den igen ved at lade den bero på ledelsens velvil
je. Instruktionsbeføjelsen til institutlederen må 
væk.

Det er også et problem, at man nu vil tildele 
forskningsmidler, alt efter hvor meget forskerne 
får publiceret i internationale tidsskrifter, ud

»Ingen vover at 
 udtrykke kritik af 
 ledelsen af angst for 
at miste karriere
muligheder, ligesom 
man vælger forsk
ningsprojekter,  
der har ledelsens  
interesse, støtte og 
accept.«

valgt på en statsligt sanktioneret liste. Det er uri
meligt over for samfundsvidenskaberne og hu
maniora, som bruger andre publiceringskanaler 
end medicin og naturvidenskab. 

Den humanistiske forsker publicerer typisk 
færre artikler, men skriver flere bøger, samt ar
tikler uden skarp sondring mellem formidling og 
forskning. Samfundsvidenskab og humaniora er 
på grund af deres emner ofte mere nationale end 
internationale. Der er ofte langt færre internatio
nale tidsskrifter til rådighed, og forskningens re
levans er ofte større for det danske end det inter
nationale samfund. En tildeling efter volumen, 
som i ’den bibliometriske forskningsindikator’ 
medfører en tendens til at belønne mainstream 
forskning, mens original og nybrydende forsk
ning (og eksisterende små vigtige forskningsfel
ter) presses ud.

Problematisk er også tendensen til, at den en
kelte forsker ikke selv kan gå efter sine egne idé
er, men må søge midler i større tematiske pakker, 
skåret til for at tilfredsstille politisk definerede 
formål vedrørende sundhed, klima, sikkerhed, 
etc. Helt horribelt bliver det, når den enkelte for
sker tvinges til selv at finde eksterne midler, blot 
for at dække sin egen løn.

Medbestemmelse
Man kan ikke have fri forskning uden forskerens 
medindflydelse på ledelsen og tilrettelæggelsen 
af det daglige arbejde. Derfor bør universitetslo
ven revideres for at skabe reel medbestemmelse i 
form af en medarbejdervalgt institutleder og in
stitutbestyrelse. I en sådan bestyrelse vil der sid
de repræsentanter for de forskellige forsknings
synspunkter, der ofte vil være på et institut. 

Det giver de enkelte videnskabelige medarbej
dere mulighed for at være medbestemmende 
over, hvad instituttets forskningsmidler skal gå 
til, så institutlederen ikke gennem sine ressour
cetildelinger alene bestemmer, hvilken forskning 
der skal nyde fremme, og hvilken der skal under
trykkes. Desuden får den enkelte medarbejder 
mulighed for at protestere og gøre indsigelse 
mod ledelsens beslutninger ved at kunne appel
lere til en demokratisk valgt forsamling.

Flere af de nuværende institutledere rundt om 
på universiteterne er temmelig forskningssvage 
og har måske derfor kastet sig over administra
tivt arbejde. Men det betyder også, at deres fagli
ge legitimitet med hensyn til at retlede og retvise 
andre i målene og kravene til forskningen er 
tvivlsom. 
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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.

lid, panelet anbefaler, og giver forskningen den 
nødvendige frihed tilbage.

Forskningsfrihed forudsætter akademisk fri
hed, som ud over fri forskning indebærer, at det 
akademiske personale er medbestemmende om 
alle anliggender i universitetets virke, inkl. øko
nomiske prioriteringer i den interne drift. Som 
panelet også bemærker, har det nuværende Aka
demisk Råd ingen reel indflydelse. 

Et institutråd vil både være organ for det kolle
giale selvstyre, og have repræsentanter fra det 
tekniske og administrative personale, der er med 
til at få universitetet til at fungere, og de stude
rende, som burde være centrale, ikke bare for et 
sted, der hylder forskningsbaseret undervisning, 
men hvor ’undervisningsinspireret forskning’ bør 
kunne udfoldes frit.

Universitetet og det civile samfund
Forskningspolitikken har været styret af et forstå
eligt ønske om, at samfundet maksimerer udbyt
tet af sine investeringer i forskning og højere ud
dannelse. I regeringens forskningspolitik bliver 
’samfund’ tendentielt reduceret til erhvervslivet. 
Forskning forstås som innovation, forskningspo
litik som erhvervspolitik, og man glemmer, hvad 
videnskab egentligt er, og hvem universitetet er 
til for. 

Videnskab handler om erkendelse, og det sam
fund, som universitetet er til for, går ikke restløst 
op i statens eller markedets institutioner. I bogen 
Hvad er forskning? Normer, Videnskab og Sam-
fund, som jeg er medredaktør af, undersøger tret
ten forskere det særegne ved videnskabernes 
normer, analyserer forskningskvalitet viden
skabsteoretisk, og redegør for den filosofiske og 
historiske baggrund for såvel forskningspolitik 
som de aktuelle forsøg på at måle videnskab. 

Det vises blandt andet, at mange, såvel politi
kere som befolkning, sætter videnskabelig kvali
tet lig med samfundsrelevans. Det er på tide, at 
videnskaberne selv kommer på banen med un
dersøgelser, der bidrager til øget indsigt i forsk
ningens vilkår og væsen. Forskningspolitikken 
må respektere, at samfundet ikke blot er stat og 
marked, men rummer hele det civile samfunds 
mangfoldighed, og at markedsgørelsen af univer
siteterne truer med at forringe forskningen og 
vilkårene for Danmark som demokrati. 

Hvad er forskning? Normer, videnskab og samfund 

af Claus Emmeche & Jan Faye (red.) er netop ud-

kommet på Nyt fra Samfundsvidenskaberne. Læs 

mere på www.nfsv.dk.

FORskningsFLeTvæRk – 

»Det er på tide, at videnskaber-

ne selv kommer på banen med 

undersøgelser, der bidrager til 

øget indsigt i forskningens vil-

kår og væsen (...). I regeringens 

forskningspolitik bliver ’sam-

fund’ tendentielt reduceret til 

erhvervslivet. Forskning forstås 

som innovation, forskningspoli-

tik som erhvervspolitik, og man 

glemmer hvad videnskab egent-

ligt er, og hvem universitetet er 

til for.«

stillingstrukturen
I dag bestemmer dekanen i samarbejde med in
stitutlederne suverænt, hvem der skal have de få 
stillinger, der slås op på universiteterne. Det ska
ber meget nemt rygklappere og jasigere blandt 
ansøgerne. Ingen vover at udtrykke kritik af le
delsen af angst for at miste karrieremuligheder, 
ligesom man vælger forskningsprojekter, der har 
ledelsens interesse, støtte og accept.

For at bevare den frie forskning og sikre de 
bedste forskningshjerner bør en revision af uni
versitetsloven også indeholde en ny stillings
struktur. Der bør være en stillingsoprykning til 
lektorat og professorat i forhold til kvalifikatio
ner. Så undgår man, at institutleder og dekan 
primært ansætter og forfremmer dem, hvis forsk
ning mere retter sig mod ledelsens ønsker end 
forskningens front, eller dem som forstår at hol
de sig gode venner med ledelsen.

Forskningsfrihed kræver selvstyre
Hvorfor er politikerne bange for frihed, demo
krati og medindflydelse på universiteterne? De 
drømmer ikke om at afskaffe folkets indflydelse 
på det statslige styre. Men det var den demokra
tiske indflydelse, man afskaffede, da man indfør
te universitetsloven i 2003. Nu er der en mulig
hed for, at Folketinget viser forskningen den til
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KALENDER

28.-29. januar  29. januar-1. februar  8.-9. februar  10. februar

Bøn – get over it?
DEBATMØDE – Hvilken rolle spiller bønnen for 

det kristne såvel som for det menneskelige væsen? 

Postdoc i teologi René Rosfort vil undersøge bøn 

som eksistentielt og psykologisk fænomen. Teolog 

og præst i baptistkirken Ole Lundegaard vil uddybe 

bønnen teologisk og praktisk sociologisk

Tid: 10/2 kl. 19.30 

Sted: Kældercafeen, Det Teologiske Fakultet, Køb-

magergade 44-46 

Arr.: TrosForum, marie_hoegh@hotmail.com

genomic instability and its Role 
in Cancer and Aging 
TILTRÆDELSESFORELÆSNING – Af forskningsle-

der Ian Hickson 

Tid: 8/2 kl. 14.00-15.30

Sted: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Arr.: Center for Sund Aldring, www.sundaldring.

ku.dk

Minnesang i det 21. århundrede
SEMINAR – Hvordan formidle minnekultens synte-

tisering af musik, lyrik og erotik til et nutidigt pub-

likum? Bogpræsentation med to oplæg. En inkar-

natorisk erotik? ved Maria Pontoppidan, Institut 

for Medier, Erkendelse og Formidling. Lyden af 

minnesang ved Christian Troelsgård, Saxo-institut-

tet

Tid: 9/2 kl. 15.00-16.15

Sted: Det Teologiske Fakultet, Auditorium 11, 3. 

sal, Købmagergade 46

Arr.: Center for Studiet af Kulturarven fra Middel-

alderens Ritualer

Udbudsrettens udfordringer
TILTRÆDELSESFORELÆSNING – Jura har ud-

nævnt Steen Treumer til professor i udbudsret og 

privatiseringsret. Efter forelæsningen er der recep-

tion 

Tid: 29/1 kl. 14-15

Sted: Anneks A, Studiegården, Studiestræde 6

Arr.: Det Juridiske Fakultet, www.jura.ku.dk

klimaforandringer i Arktis
AKTUELT FRA FORSKNINGEN – Foredragsrækken 

åbnes af dr.scient.soc. Kirsten Hastrup: Klimaforan-

dringer sætter eksisterende samfundsformer under 

pres på forskellig måde. Dette forhold belyses med 

udgangspunkt i et nordgrønlandsk samfund

Tid: 1/2 kl. 19.30

Sted: H.C. Andersens Boulevard 35

Arr.: Videnskabernes Selskab, www.royalacademy.

dk. Adgangsbillet påkrævet – fås via hjemmesiden

Bolig søges

københavn
Norsk ph.d.-student i språkviten-

skap med to barn (13 og 17 år) 

søker bolig sentralt i København, 

fortrinnsvis på Østerbro, Vester-

bro eller Amager, fra 1. mai 2010 

- 31. aug. 2010. Boligen må ha 

min. 2 soverom, være fullt møb-

lert og ha internetttilkobling. 

Jeg skal til København 14.-21. 

feb 2010, og boligen kan evt. be-

siktiges da. 

Kontakt: Lone Cecilie Strand,  

e-mail: lone.c.strand@uis.no.

københavn/Hellerup
Bolig søges til postdoc fra 

Australien ved Kemisk Institut, 

Københavns Universitet, i perio-

den 1/5 2010 - 30/4 2011. Gerne 

København Ø, K, N eller Helle-

rup. Lejlighed (1-2 værelser) eller 

værelse med adgang til fællesfa-

ciliteter (køkken og bad).

Kontakt: Lone Nissen, e-mail:  

lonen@nci.science.ku.dk eller  

tlf. 3532 1822.

Copenhagen
Period: 01.03.2010 - 02.04.2010.

Size: Room or small apartment.

Tenant: Foreign researcher, M, 

non-smoker.

Equipment: Furnished.

Rent: Max. 5.500 kr. per month. 

Contact: Wolfgang Fasching,  

e-mail: w.fasching@univie.ac.at, 

or Merete Lynnerup, Center for 

Subjectivity Research, e-mail: 

mly@hum.ku.dk.

KORT NYT BOLIGER Bolig udlejes

Copenhagen, venøgade 
April 2010 to July 2011. Modern 

2 bedroom apartment, ground 

floor, 80 sqm. Partly/fully 

 furnished as arranged, Internet, 

TV, dishwasher, laundry room 

with tumble dryer, own terrace, 

free parking and playground. 

Close to public transport, 5 min. 

from Fælledparken and North 

 Campus. 9.000 kr. per month 

 incl. expenses (approx. 2.000 kr.) 

3 months deposit. 

Contact: Thomas E. Jensen,  

e-mail: TEJensen@ifi.ku.dk,  

tel. 3059 3437.

Bofællesskab – Frederiksberg 
Have
6 voksne 40-60 år søger pr. 

01.04.2010 jævnaldrende bo-

fælle (M) u. hjemmeboende børn 

til ledig andel (2 vær.) i stort, 

dejligt, røgfrit hus m/have. Andel 

45.100 kr., husleje 7.368 kr. 

 (heraf 1.800 kr. til mad, aviser, 

internet, kabel-tv, indboforsik-

ring og vask).

Er du vores nye bofælle (M) – 

kontakt Lil, tlf. 2718 9247, eller 

Marianne, tlf. 2163 6990.

Frederiksberg/Copenhagen 
Period: 01.02.2010 - 01.08.2010. 

Size: 2 rooms, small kitchen and 

bathroom (total 45 sqm.), small 

private garden in lovely villa 

area. 

Equipment: Fully furnished. 

Rent: 3.500 kr., all inclusive, one 

month deposit. 

Contact: Eva Rask Knudsen,  

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

københavn Ø 
Flat, 65 sqm., for rent for up to  

2 years. Fully furnished with 

 modern equipped kitchen. 

Bathroom with washing machine 

and tumble dryer. Large sitting 

room and small bedroom with 

Internet access. TV, dvd and 

 printer. Rent 9-10.000 kr. per 

month. 

Contact: Michelle Mukarji,  

e-mail: michelle_mukarji@yahoo.

com, tel. 2685 1879.

når statskundskaben gør  
en forskel
TILTRÆDELSESFORELÆSNINGER – Professor 

mso Martin Marcussen: Mikro-makro innovation 

i Danmark og Europa. Professor Peter Neder-

gaard: Lærer man noget i EU's åbne koordina-

tions metode? Professor mso Kasper Møller 

 Hansen: Når den empiriske analyse gør en for-

skel

Tid: 28/1 kl. 16-18

Sted: Chr. Hansen Auditoriet, Øster Farimags-

gade 5, bygning 34, stuen

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

dk

Forskningens dag på Farma
PHD-PRÆSENTATION – Fakultetets 

ph.d.-studerende præsenterer deres forsknings-

projekter

Tid: 29/1 kl. 9-17

Sted: Benzon Auditoriet, Universitetsparken 2

Arr.: Det Farmaceutiske Fakultet,  

www.farma.ku.dk

Studenterrådet skyder semestret i gang

KAMPAGNE - Studenterrådet lancerer ny semesterstartskampagne, hvor de studerendes 

superhelt SU-man bekæmper onde skurke som Bolighajen, Licensmanden og Embeds-Wo-

man, så de studerende får mere ud af deres sparsomme SU.

SU-man er Studenterrådets egen superhelt, skabt for at sætte fokus på de økonomiske ud-

fordringer, som truer de studerendes levevilkår. I en tid, hvor de studerende dårligt kan få 

økonomien til at hænge sammen pga. tårnhøje boligpriser, uretfærdig medielicens og 

manglende skattefradrag på bøger og kompendier, er der brug for én, der kan afsløre 

sandheden om SU'en – og foreslå, hvordan man får mere ud af den.

Semesterstartskampagnen vil løbe i uge 5, hvor Studenterrådet lancerer tre episoder af sa-

gaen om SU-man på YouTube. Men der er også mulighed for at møde SU-man til events på 

KU’s fakulteter.

Læs mere på http://facebook.com/help.me.SU.man

Ny naturvejleder til nordsjællandske kyster

ØRESUNDSAKVARIET OPRUSTER – Øresundsakvariet i Helsingør har sammen med net-

værket bag friluftskortet 'Den Blågrønne Ring' søgt om støtte til at hyre en lønnet natur-

vejleder. Den nye naturvejleder skal udvikle og koordinere aktiviteter og tilbud i frilufts- 

og naturformidlingen i det nordøstlige Sjælland, primært vedrørende hav og kystland. 

Frilufts rådets tips- og lottopulje har givet tilskud til lønnen på 660.000 kroner over tre år.

Den udvidede naturvejledning er tænkt med henblik på børn, unge og voksne. I samarbej-

de med Øresundsakvariets naturvejleder kan man lægge en plan for aktiviteter og oplevel-

ser af både naturmæssig og kulturel karakter, hvor der også kan indgå oplevelser gennem 

lokale foreningers tilbud, fx kajaksejlads, stjernekig, fisketure. 

www.oresundsakvariet.ku.dk

KRABBE-

FANGST – 

Skoleklasse 

fanger 

krabber i 

Helsingør 

Nordhavn. 
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11. februar  15. februar    16.-18. februar

social cohesion and ethnic 
diversity
SEMINAR – Nina Glick-Schiller, the director of 

the Cosmopolitan Cultures Institute and profes-

sor of Social Anthropology at the University of 

Manchester, will present her paper ‘Social cohe-

sion, social inequality and the cosmopolitan city’ 

as part of a new research project

Tid: 16/2 kl. 13.15-15.00 

Sted: CSS, room 18.01.11 

Arr.: SOCED and The Migration Initiative. The 

seminar is open for all, but please sign up in ad-

vance at www.migration.ku.dk

studenterpolitiske 
udfordringer
SEMESTERSTARTSMØDE – For fagråd, studen-

terrepræsentanter i studienævn og andre inte-

resserede studerende på Humaniora

Tid: 18/2 kl. 17

Sted: Kontakt koordinatoren

Arr.: Humrådet, koordinator, sanneaagaard@

stud.ku.dk

Migration for domestic care 
work
RESEARCH SEMINAR – With a keynote by Helma 

Lutz, professor of Sociology, the Johann Wolfgang 

Goethe University, Frankfurt, followed by papers 

on European and Nordic perspectives on domestic 

care work migration. The seminar is open for all 

Tid: 11/2 kl. 9.15-15.45 

Sted: CSS, room 18.1.08 

Arr.: The Migration Initiative. More information 

and registration at www.migration.ku.dk

Religious roots of europe
INFORMATIONSMØDE – Om den internationale 

kandidatuddannelse The Religious Roots of Europe

Tid: 11/2 kl. 15.30-16.30

Sted: Købmagergade 46, 3. sal, lokale 347

Arr.: Det Teologiske Fakultet, Troels Engberg- 

Pedersen, www.teol.ku.dk/english/religious_roots/

STILLINGER

viP-stillinger

sundhedsvidenskab

Clinical Professorship in 
Rheumatology
Applications are invited for a  

5 year clinical professorship in 

Rheumatology with special focus 

on chronic widespread muscle 

pain, at the Department of 

 Orthopaedics and Internal Medi-

cine to commence as soon as 

possible. The clinical professor-

ship consists of a professorship at 

the Faculty of Health Sciences 

and a consultancy in the Capital 

Region of Denmark, with service 

at Frederiksberg Hospital, 

Depart ment of Rheumatology, 

The Parker Institute. It is a re-

quirement that the applicant 

sends an application both to the 

Faculty and to the Hospital. 

Full announcement: Applications 

cannot be based on this extract. 

See www.ku.dk/stillinger and 

www.laegejob.dk.

Application deadline: 22 Fe bru-

ary 2010 at 14 noon. 

Clinical Professorship in 
Rheumatology
Applications are invited for a  

5 year clinical professorship in 

Rheumatology with focus on 

Autoimmune Connective Tissue 

Diseases at the Department of 

Orthopaedics and Internal Medi-

cine to commence as soon as 

possible. The clinical professor-

ship consists of a salaried pro-

fessorship at the Faculty of 

 Health Sciences and a consultan-

cy in the Capital Region of Den-

mark, with service at Rigshospi-

talet, Finsenscentret, Depart-

ment of Rheumatology. It is a re-

quirement that the applicant 

sends an application both to the 

Faculty (the professorship) and 

to the Hospital (the consultancy). 

Full announcement: Applications 

cannot be based on this extract. 

See www.ku.dk/stillinger and 

www.laegejob.dk.

Application deadline: 26 Febru-

ary 2010 at 14 noon.

Professorship WsD in 
 Molecular Malariology
Applications are invited for a  

5 year professorship with special 

duties in Molecular Malariology 

at the Department of Internatio-

nal Health, Immunology and 

Micro biology to commence as 

soon as possible. At the end of 

the 5-year period of employ-

ment, the professor is transfer-

red to employment and remune-

ration as an associate professor.   

Further information enquiries 

can be made to Head of Depart-

ment, professor Carsten Geisler, 

tel. 3532 7880.

Full announcement: Applications 

cannot be based on this extract. 

See www.ku.dk/stillinger.

Application deadline: 1 March 

2010.

Associate Professorship in 
Biomedicine 
Applications are invited for a 

professorship in Biomedicine 

with special focus on NMR 

spectro scopic techniques and 

metabolomics at the NMR Center 

at the Department of Biomedical 

Sciences, to commence as soon 

as possible. Indefinite employ-

ment period.  

Full announcement: Applications 

cannot be based on this abstract. 

See www.ku.dk/stillinger or con-

tact the Faculty, tel. 3532 6643.

Application deadline: 15 Febru-

ary 2010 at 14 noon.

substitute for clinical  
professorship in Paediatrics 
Applications are invited for a 

substitute for a 2 year clinical 

professorship in Paediatrics, at 

the Department of Gynaecology, 

Obstetrics and Paediatrics to 

commence as soon as possible. 

The position is vacant 1 Novem-

ber 2010 - 31 October 2012. The 

clinical professorship consists of 

a professorship at the Faculty of 

Health Sciences and a consultan-

cy in the Capital Region of Den-

mark, with service at the Depart-

ment of Paediatrics, Hvidovre 

Hospital. It is a requirement for 

appointment that the applicant 

is accepted for both the profes-

sorship and the consultancy. The 

applicant must therefore send an 

application both to the Faculty 

and to the Hospital.

Full announcement: Applications 

cannot be based on this extract. 

See www.ku.dk/stillinger and 

www.laegejob.dk.

Application deadline: 20 Febru-

ary 2010 at 14 noon. 

Associate Professorship in 
general Practice
Applications are invited for a 

permanent position as associate 

professor in General Practice, at 

the Department of Public Health, 

to commence as soon as possible. 

The position is 18.5 hours a week 

but can be arranged to be more 

hours after special agreement. 

Full announcement: Applications 

cannot be based on this extract. 

See www.ku.dk/stillinger.

Application deadline:  

25 February 2010 at 14 noon.

naturvidenskab

Associate Professorship in 
Physical Oceanography
At The Niels Bohr Institute, this 

position is open from June 1 

2010 or as soon as possible there-

after. 

Full announcement: A descrip-

tion of the group's research  

activities can be found at www.

iceandclimate.nbi.ku.dk. and de-

tails of this position and applica-

tion requirements can be found 

at www.ku.dk/stillinger/. 

Application deadline: 1 February 

2010 at 12 noon.

Associate Professorship  
in microscopic invertebrate 
systematics
The Natural History Museum of 

Denmark at University of Copen-

hagen invites applications for a 

position within in taxonomy and 

systematics of microscopic 

inverte brates. The appointee is 

expected to pursue an indepen-

dent and internationally compe-

titive research program, and 

should be experienced with 

taxono mic, morphological, mole-

cular and phylogenetic studies of 

one or several of the free-living, 

marine aschelminth taxa. Appli-

cants with curatorial experience 

will be preferred. Duties include 

research, teaching and super-

vision as well as curation of the 

museum’s collections, including 

groups other than ‘aschel-

minthes’. It is furthermore 

 expected that the appointee 

 actively seeks funding to support 

PhD. students and postdoctoral 

research associates, and to fund 

ongoing individual and/or colla-

borative research programs. 

Full announcement: Applications 

cannot be based on this extract. 

See www.ku.dk/stillinger.

Application deadline: February 4, 

2010 at 12 noon.

 

Ph.d.-stipendier

Humaniora

nominal Word Formation in 
germanic
Vacant PhD fellowship from 

 September 1, 2010. The research 

project is expected to contain a 

thorough historical and 

compara tive treatment of nomi-

nal word formation in one or 

more languages of the Germanic 

language family. The PhD stu-

dent will be part of the research 

centre 'Roots of Europe – Lan-

guage, Culture, and Migrations'. 

For further information please 

contact Associate Professor  

Jens Elmegård Rasmussen, tel. 

3532 8665, e-mail: elme@hum.

ku.dk or see http://rootsofeuro-

pe.ku.dk/English. 

Full announcement: Applications 

cannot be based on this extract. 

See www.humanities.ku.dk/ 

research/PhD/Announcements/.

Application deadline: 4 February 

2010 at 12 noon.

etnisk diversitet, nation og 
social sammenhængskraft
Stipendiaten vil være tilknyttet 

Center for Studier af Lighed og 

Multikulturalisme.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne baggrund for ansøg-

ning. Se http://phd.hum.ku.dk/

Blivph.d./stipendieopslag/diversi-

tet/.

Ansøgningsfrist: 15/3-10. 

Farma

Pharmaceutical technology 
The Faculty of Pharmaceutical 

Sciences is pleased to announce 

that a PhD fellowship will be 

available from 1 April 2010. 

Mole cular level formulation and 

processing of pharmaceuticals. 

Main supervisor: Professor Jukka 

Rantanen, Department of Phar-

maceutics and Analytical Chemi-

stry. Further information on the 

PhD project and application re-

quirements can be found on 

www.farma.ku.dk/stillinger. 

Application deadline: 25 Februa-

ry 2010 at 12 noon.

TAP-stillinger

kontorelev
Det Samfundsvidenskabelige 

 Fakultet søger kontorelev til 

studie administration, journalise-

ring, økonomistyring herunder 

budgetplanlægning, bogføring 

og regnskab samt mødetilrette-

læggelse og referatskrivning. Du 

har bestået/vil bestå HHX, HGS, 

HGV eller HG2 med offentlig ad-

ministration som speciale. Du har 

kendskab til it, økonomi og en-

gelsk. Du er god til retskrivning. 

Ansøgningsfrist: 16/2-10.

spejlbilled-molekyler
AKTUELT FRA FORSKNINGEN – Dr.scient. Karl Anker Jørgensen holder foredrag om

spejlbilledmolekyler og deres egenskaber, fx hvordan spejlbilledmolekyler påvirker os 

gennem dufte

Tid: 15/2 kl. 19.30

Sted: H.C. Andersens Boulevard 35

Arr.: Videnskabernes Selskab, www.royalacademy.dk. Adgangsbillet påkrævet – fås 

via hjemmesiden
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KALENDER

23.-24. februar      24. februar

europe beyond europe
FORELÆSNINGSRÆKKE – Hvilken rolle spiller 

Europa og EU i en globaliseret verden? KU gen-

tager succesen og giver bud på svar med 7 særli-

ge forelæsninger. Næste forelæsning: European 

Diplomacy after Lisbon: Laggard or Leader in 

Foreign Affairs? Af adjunkt Rebecca Adler-Nis-

sen, Institut for Statskundskab

Tid: 23/2 kl. 15.15-17

Sted: Alexandersalen, Bispetorv Annekset, Bi-

spetorv 1-3

Arr.: EURECO, www.eureco.ku.dk

Unravelling the Hidden 
symmetries of nature
INAUGURAL LECTURE – Niels Bohr Institute 

Colloquium by Assistant Professor Stefania Xella

Tid: 24/2 kl. 13.15

Sted: H.C. Ørsted Institutet, Universitetsparken 

5, Aud. 3

Arr.: Kollokvieudvalget/Niels Bohr Institutet

Legater

Mette Winklers Fond
Fonden yder støtte til kvinde-

idrætten i Danmark. Rejselegater 

til konferencer, kongresser, semi-

narer m.v. Der ydes IKKE støtte 

til sportsstævner, mesterskaber 

o.l. Læs mere og hent ansøg-

ningsskema på www.ifi.ku.dk/

om/fonde/. Ansøgning sendes til 

Mette Winklers Fond, c/o Institut 

for Idræt, Nørre Allé 51, 2200 

Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 1/3-10 kl. 12.

studiefonden for idræt
Fonden yder støtte i form af sti-

pendier til læreres videreuddan-

nelse i idræt ved IfI eller formid-

let af IfI i samarbejde med andre 

uddannelsesinstitutioner. Des-

uden ydes støtte til studerende 

ved IfI til formål rettet mod fa-

get idræt i den danske skole. Der 

ydes IKKE støtte til sportsstæv-

ner, mesterskaber o.l. Læs mere 

og hent ansøgningsskema på 

www.ifi.ku.dk/om/fonde/. Ansøg-

ning sendes til Studiefonden for 

Idræt, IfI, Nørre Allé 51, 2200 

Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 1/3-10 kl. 12.

scandinavia-Japan sasakawa 
Foundation
Fonden indkalder ansøgninger 

til sin årlige uddeling. Fonden 

har til formål at fremme udveks-

lingen imellem Japan og de nor-

diske lande, og der kan søges 

økonomisk støtte til forskning, 

udvikling, uddannelse og under-

visning inden for medicin, de 

huma nistiske og sociale viden-

skaber, naturvidenskaber, de 

tekniske videnskaber og kultur. 

På hjemmesiden, www.sjsf.se, 

findes detaljeret vejledning og 

obligatorisk ansøgningsskema. 

Kontakt: Scandinavia-Japan 

 Sasakawa Foundation, Dansk 

 Afdeling, Asia Research Centre, 

CBS, Porcelænshaven 22, 2000 

Frederiksberg.

Ansøgningsfrist: 15/2-10.

konsul Axel nielsens  
Mindelegat
Konsul Axel Nielsens Mindelegat 

er stiftet i 1940 efter testamenta-

risk bestemmelse af konsul Axel 

Nielsen, der levede og virkede i 

Odense, bl.a. som ejer af Odense 

Ægforretning A/S. Efter Minde-

legatets fundats ydes der bl.a. 

støtte til unges uddannelse og 

dygtiggørelse. Efter praksis gives 

der især støtte til samfunds- og 

sprogvidenskabelige uddannel-

ser ved handelshøjskoler og uni-

versiteter, hvor ansøgerens frem-

tidige virke må forventes at være 

knyttet til dansk erhvervsliv. 

Støtte gives udelukkende i for-

bindelse med studierejser i ud-

landet à minimum tre måneders 

varighed, og der ydes ikke støtte 

til grupperejser. Legatuddeling 

finder normalt sted i maj eller 

 juni måned. Der gives ikke støtte 

til studierejser, som er afsluttet 

før 1. januar i det år, hvor legat-

uddelingen finder sted. For at 

komme i betragtning skal der  

søges via Mindelegatets elektro-

niske ansøgningsskema på www.

axelnielsensmindelegat.dk. 

Ansøgningsfrist: 15/3-10. Ansøg-

ninger modtaget efter 15. marts 

kan ikke komme i betragtning. 

Understøttelsesfonden  
(præster)
I fonden for enker og børn af 

præster i folkekirken er der 

 nogle portioner ledige, som kan 

søges af a) enker efter præster i 

folkekirken, som ved sygdom 

 eller på anden måde er særligt 

vanskeligt stillede, eller som har 

behov for midlertidig økonomisk 

bistand; b) børn af præster i fol-

kekirken, når den af forældrene, 

der er præst, er død, og børnene 

har behov for økonomisk støtte; 

eller c) børn af præster i folkekir-

ken til hjælp til en påbegyndt 

længerevarende undervisning el-

ler til studier og anden uddan-

nelse. Ansøgningsskemaer er  

obligatoriske og fås ved henven-

delse til Københavns stift, Nørre-

gade 11, 1165 Kbh. K., tlf. 3347 

6500 eller på Københavns stifts 

hjemmeside www.kobenhavns-

stift.dk under ’Legater’. Det må 

oplyses, til hvilken gruppe ansø-

geren hører.

Ansøgningsfrist: 26/3-10.

Understøttelsesfonden 
 (lærere)
I fonden for enker og børn af 

lærere i den danske folkeskole er 

der nogle portioner ledige, som 

kan søges af a) enker efter lære-

re i folkeskolen, som ved sygdom 

eller på anden måde er vanske-

ligt stillede; eller b) ugifte børn, 

fortrinsvis døtre, af lærere i 

folke skolen, når den af forældre-

ne, der er lærer, er død, og bør-

nene har behov for økonomisk 

støtte. Ansøgningsskemaer er 

obligatoriske og fås ved henven-

delse til Københavns stift, Nørre-

gade 11, 1165 København K., tlf. 

3347 6500 eller på  Københavns 

stifts hjemmeside www.koben-

havnsstift.dk under ’legater’. Det 

må oplyses, til hvilken gruppe 

ansøgeren hører. Ansøgning skal 

forsynes med skoleforvaltnin-

gens påtegning samt oplysning 

om ansøgerens kvalifikationer

Ansøgningsfrist: 26/3-10.

Disputatsforsvar

Teologi

Carsten Pallesen
Titel: Handlen og væren. Paul 

 Ricoeurs polytetiske refleksions-

teori.

Tid: 19/2 kl. 13.00.

Sted: Annexauditorium A, 

 Studiestræde 6. 

Opponenter ex officio: Prof. 

Werner Jeanrond, University of 

Glasgow og prof., dr.theol. Arne 

Grøn, Københavns Universitet.

Opponenter ex auditorio: Kan 

melde sig til dekanen før forsva-

ret eller senest i pausen under 

forsvarshandlingen.

Afhandlingen: Kan købes i recep-

tionen på Det Teologiske Fakul-

tet.

sundhedsvidenskab

Anne Mette skovgaard
Titel: Mental health problems 

and psychopathology in infancy 

and early childhood. An epide-

miological study.

Tid: 29/1 kl. 14.00

Sted: Panum Instituttet, Bleg-

dams vej 3B, Dam Auditoriet

Officielle opponenter: Prof. 

 Tuula Tamminen og prof., over-

læge, ph.d. Niels Bilenberg. 

Prof., overlæge, dr.med. Merete

Nordentoft har desuden bedømt 

afhandlingen.

Opponenter ex auditorio: Kan 

melde sig til forsvarsleder, prof.,  

overlæge, dr.med. Henrik Lund-

Andersen på e-mail:  helan@glo.

regionh.dk.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til Anne Mette Skovgaard 

på ames@glo.regionh.dk. Indstil-

lingen kan købes ved skriftlig 

henvendelse til Fakultetskonto-

ret. 

vibeke Rasch
Titel: Induced abortion and con-

traceptive use – Perspectives 

from Tanzania and Denmark.

Tid: 12/2 kl. 14.00.

Sted: Anatomisk Teater, Medi-

cinsk Museion, Fredericiagade 

18.

Officielle opponenter: Medical 

Officer Matthews Mathai og 

prof. Ulrik Høgsberg.

Opponenter ex auditorio: Kan 

henvende sig til forsvarsleder 

 Lene Koch på e-mail: Koch@pub-

health.ku.dk.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til forfatteren på e-mail: 

 vira@sund.ku.dk. Indstillingen 

kan købes ved henvendelse på 

Fakultetskontoret.

Ph.d.-forsvar

sundhedsvidenskab

sine skovbjerg
Titel: Multiple chemical sensiti-

vity – psychological factors, 

 patient strategies and healthcare 

practices. 

Tid: 29/1 kl. 14.00.

Sted: Gentofte Hospital, Niels 

Andersens Vej 65, store audito-

rium, opgang 10.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til sinsko01@geh.regionh.

dk.

Carl Martin vinten
Titel: Diabetic macular edema. 

Clinical studies of selected patho-

physiological mechanisms.

Tid: 29/1 kl. 15.00.

Sted: Panum Instituttet, Bleg-

damsvej 3, Hannover Auditoriet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til mvinten@mail.dk.

klaus Damgaard Jakobsen
Titel: Reliability, agreement, and 

stability of diagnoses of chronic 

patients with functional psycho-

ses. A clinical and epidemiologi-

cal study.

Tid: 5/2 kl. 14.00.

Sted: Kurhus salen, bygn. 27, 

Kurhusvænge (Vesthospitalet), 

Psykiatrisk Center Sct. Hans, 

 Boserupvej 2, 4000 Roskilde.

Afhandlingen: Kan hentes på 

www.ribp.dk.

Charlotta Johanne Olsen
Titel: Characterisation of acti-

vated stromal fibroblasts and 

exter nalised proteins in the 

micro environment of human 

breast cancer.

Tid: 11/2 kl. 14.00.

Sted: Kræftens Bekæmpelse, 

Strandboulevarden 49, 2. sal. Bio 

mødelokale.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til charlottaolsen@gmail.

com.

iben kynde
Titel: Associations between  

dietary carbohydrates and meta-

bolic risk factors in Danish 

children and adolescents.

Tid: 11/2 kl. 14.30.

Sted: Panum Instituttet, Bleg-

damsvej 3, Haderup Auditoriet.

Lars Hougaard nielsen
Titel: Problems of methods by 

use of the drug statistics registry 

for assessment of side-effects of 

hormone substitution treatment.

Tid: 19/2 kl. 14.00.

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, 

Lokale 18.0.11.

Afhandlingen: Kan fås ved hen-

vendelse til Biostatistisk Afde-

ling, Institut for Folkesundheds-

videnskab.

Lotte Usinger
Titel: The antihypertensive effect 

of milk fermented with lactoba-

cilli helveticus. – A study of the 

FORSVARSTØTTE

eksklusiv og inklusiv 
offentlighed 
FOREDRAG – Den tidligere præst Thorkild Gros-

bøll taler med undertitlen 'af en tekstforvalters be-

kendelser'. I 2003 udkom hans bog En sten i skoen, 

der gav anledning til den største kirkelige ballade 

herhjemme i nyere tid. Her trækker forfatteren 

selv nogle linjer gennem  sine kommunikative erfa-

ringer  

Tid: 24/2 kl. 19.30

Sted: KUA, Njalsgade, lokale 17.3.10

Arr.: Retorikforeningen, lisas@hum.ku.dk
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25. februar    26. februar - 19. marts  19. marts - 23. april 

Understanding university 
governance
PHD COURSE – The purpose of UniGo! is to 

 give PhD students a research-based understan-

ding of university governance and the best tools 

for navigating through the complex landscape 

of the universities – nationwide as well as in an 

international context

Tid: 19-23/4 

Sted: Skovskolen in Nødebo, Forest & Landscape

Arr.: International University Governance,  

www.unigo.ku.dk

Language usage and language 
structure
FESTSEMINAR – Professor Peter Harder fylder 60, 

og det fejres med seminaret 'Language usage and 

language structure: The case of complementation'

Tid: 26/2 kl. 9-15 med efterfølgende reception

Sted: To be announced (contact braae@hum.ku.dk) 

Arr.: Department of English, Germanic and Romance 

Languages in collaboration with The Danish Functio-

nal Linguistics Group and The Linguistic  Circle of Co-

penhagen

Development that matters
FAU-KONFERENCE – Om lokal udvikling og spørgs-

mål omkring religions, sociale bevægelsers, levevil-

kår/sundhed/mad og iværksætteres betydning her-

for. Hvilke processer og dynamik eksisterer der set  

i ’nede-fra-og-op-perspektiv’ og hvad betyder det 

for fattigdom, social udvikling og civilsamfundet?

Tid: 17-19/3 

Sted: Danhostel Gjerrild, Grenå 

Arr.: Foreningen af Udviklingsforskere i Danmark 

(FAU), www.fau.dk 

effect on blood pressure and 

supposed modes of action in hu-

mans.

Tid: 25/2 kl. 14.00.

Sted: Glostrup Hospital, Nordre 

Ringvej 57, Auditorium C.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: lotusi01@glo. 

regionh.dk.

naturvidenskab

knud A. Jønsson
Titel: Systematics and biogeo-

graphy of core Corvoidea (Aves: 

Passeriformes).

Tid: 4/2 kl. 13.15.

Sted: Auditoriet, Geologisk 

 Museum, Øster Voldgade 5-7. 

Afhandlingen: Kan ses på Zoolo-

gisk Museum, Universitetspar-

ken, efter aftale med prof. Hen-

rik Enghoff, tlf. 3532 1067,  

e-mail henghoff@snm.ku.dk.

Biovidenskab

Msc Jasper schipperijn
Titel: Use of urban green space.

Tid: 5/2 kl. 13.00.

Sted: Bülowsvej 17, Ground 

Floor, Lecture Hall 1-01.

Frederikke naja susanne 
 Lihme egerod
Titel: Biomarkers for receptor-

mediated carcinogenic effect of 

pharmaceuticals.

Tid: 9/2 kl. 14.00.

Sted: Life, Bülowsvej 17, Ground 

Floor, Lecture Hall 1-01.  

Farma

niels krogsgaard-Larsen 
Titel: Carbene mediated C-H in-

sertion into phenyl piperazine 

and analogous structures – an 

approach to synthesise polycyclic, 

neuroactive scaffolds.

Tid: 28/1 kl. 10.00.

Sted: Det Farmaceutiske Fakul-

tet, Universitetsparken 2, audito-

rium 3.

Afhandlingen: Resumé findes på 

www.farma.ku.dk/phd/defences, 

og selve afhandlingen kan ses på 

Fakultetets bibliotek. 

The Lundbeck Foundation hereby invites applications for two advanced neuroscience grants 
which will be awarded to excellent researchers with documented experience as independent 
leaders of high-quality neuroscience research groups at universities or university hospitals. 
 
The grants will be awarded for five years, and each individual grant amounts to 3 million Euro.
 
The grants will be awarded to two internationally highly recognized principal investigators,
who will further develop a strong research program within the area of neuroscience, including 
clinical neuroscience and psychiatry. The grants may well attract Danish or foreign researchers 
from abroad who wish to move to Denmark and continue their research here. Applicants 
should have an agreement of association or employment with a Danish university or university 
hospital to be hosted there for the grant period.

The applicants will be asked to account for a research plan (max 10 pages), collaborators, 
budget (may include applicant’s own salary), and a letter of intent from the Director/Chair of 
the Department/Research Centre where the work will take place. In addition, the following 
should be provided: a curriculum vitae with a summary of previous achievements, including 
documentation for the applicant’s experience as a research leader, and a list of publications. 
Finally the applicant should ensure that 3 letters of recommendation are forwarded as pdf-files 
to the Lundbeck Foundation.
 
The application, written in English, can only be submitted via the Foundation’s Electronic 
Application System for Grants of Excellence at www.lundbeckfonden.dk, and should be sent 
no later than 28-04-2010.

For further information, please contact Lundbeck Foundation Director of Research 
Anne-Marie Engel at tel. (+45) 39 12 80 17 or mail@lundbeckfonden.dk

The Lundbeck Foundation is a commercial foundation with considerable 
shareholdings in the two listed companies H. Lundbeck A/S and ALK-Abelló 
A/S. Yields from the Foundation’s capital are used, among other things, to 
support scientific research primarily within the health sciences but also the 
biologically oriented natural sciences as well as physics and chemistry. The 
Foundation distributes approx. 330 million DKK (approx. 44 mio. Euro) annually.

Grants of Excellence for Neuroscientists

Lundbeckfonden
Vestagervej 17, DK-2900 Hellerup
Tlf. +45 39 12 80 00
www.lundbeckfonden.dk
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Bidrag til en 
sexologisk 
kulturhistorie
HERTOFT-EFTERMIDDAG – Med 

afsæt i sin anmelderroste essaysam-

ling De uventede gaver taler dansk 

sexologis grand old man, Preben 

Hertoft, om nogle milepæle i sit 

fags udviklingshistorie 

Tid: 25/2 kl.16.00-18.00

Sted: Rigshospitalet, Psykiatrisk 

Auditorium, Henrik Harpestrengs 

Vej, opgang 61a

Arr.: Sex & Samfund, www.sexogs-

amfund.dk og Dansk Forening for 

Klinisk Sexologi 
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NAVNE

PORTRæT
Af Ib Bondebjerg

Professor Stig Hjarvard, som netop er blevet 50, er en af de markante 

og kendte forskere på Københavns Universitet (KU) og en meget 

brugt ekspert i medierne. Siden han i 1988 blev færdig som mag.art. i 

litteraturvidenskab fra KU, har han været en uhyre aktiv og produk-

tiv forsker, og han boltrer sig lige godt i internationale forskerfora 

og populær formidling af sin viden. 

 Stigs Hjarvards forskningsmæssige bredde er stor: fra internationa-

le tv-nyheder til reality tv, fra globalisering til religion og fra lego-

klodser til politik. Han er en moderne professor med fingeren på me-

diesamfundets puls, en forsker med stor tyngde og faglighed, også 

når han henvender sig til en bredere offentlighed. Søger man i arti-

keldatabasen Infomedia for 2009, får man 274 hits på hans navn. Det 

betyder, at der ikke er mange af årets dage, hvor offentligheden ikke 

konfronteres med hvad professor Hjarvard nu mener om dette eller 

hint. 

Original forsker og stærk formidler
Allerede i sin første bog Nærsyn på fjernsyn (1988, skrevet m. Henrik 

Søndergaard) viser han sig som en original forsker. At analysere kom-

mercielle tv-kanaler som Weekend-TV og Kanal 2 var ikke set før, og 

også teoretisk og metodisk var de grundige programfladeanalyser af 

tv, der forenede det kvantitative og det kvalitative, noget nyt. 

 I 1992 blev Stig ph.d.-stipendiat på det nye Institut for Film- og 

Medie videnskab på et projekt om internationalisering af tv-nyheder 

med speciel fokus på den europæiske dimension. Bogen, Internatio-

nale tv-nyheder (1995), der kom ud af projektet, er også banebryden-

de inden for den internationale medieforskning, og flere af kapitler-

ne er udkommet i internationale tidsskrifter. 

 Stig Hjarvard behersker kunsten på engang at udtrykke sig med 

faglig vægt og styrke og gøre sig forståelig for et bredere publikum. 

Det ser man i de senere års mange danske værker, som løber som et 

spor ved siden af hans internationale publikationer: TV-nyheder i 

konkurrence (1999), Det selskabelige samfund (2005) og En verden af 

medier (2008).
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netværker af guds nåde
Stig Hjarvard er et godt eksempel på, at man ikke bliver professor og 

universitetslærer ved at sidde i elfenbenstårnet og dyrke sine egne 

forskningsplanter. Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, hvor 

han slår sine folder, har stor glæde af ham som en styrke i det kollek-

tive samarbejde, og som en dygtig og afholdt underviser.    

 Samtidig har han været dygtig til at hente eksterne forskningsmid-

ler hjem. Han har i flere år været en aktiv leder af en af instituttets 

forskergrupper, Kulturens medialisering, hvor unge og gamle forske-

re mødes og diskuterer hinandens forskning livligt. Han var også pri-

mus motor i projektet Dansk TV’s historie (2006), og han har ledet 

nationale og international projekter og netværk om for eksempel Re-

ligion og medier, Aviser og journalistik og Den politiske presse.

Familiefar i forstaden på safari i Afrika
Privat har Stig Hjarvard slået rod i Albertslund, hvor han har boet i 

mange år. Han har tre børn i alderen 25 til 19 år. Som kultur- og me-

diebruger er han mest til spænding og underholdning, siger familier 

og venner: spændingsfilm, gerne politiske thrillere, kriminallitteratur, 

kvindelige jazzsangere og glad populærmusik, og også romantiske 

komedier falder i hans smag. 

 Selv om han hører til på Vestegnen, skal Brøndby dog ikke forven-

te nogen støtte, men når sønnen Aske udfolder sig på banen er han 

dog en aktiv tilskuer, og selv er Stig Hjarvard badmintonspiller. 

Som forsker er Stig Hjarvard den solide, sociologiske type med empi-

risk dokumentation. Men at han er til mere, vidner hans passion for 

bøger om opdagelsesrejser, opfindelser og astronomi om, ligesom 

hans trang til eksotiske rejseeventyr – senest safari i Afrika.

Professor Ib Bondebjerg er viceinstitutleder på Institut for Medier, 

 Erkendelse og Formidling.

En moderne  professor 
med fingeren på 
 mediesamfundets puls
stig Hjarvard er en fremragende analytiker af tv,  
film og medier. Han er en afholdt underviser; en  
international forskerkapacitet; en dygtig fundraiser –  
og så er han til romantiske komedier. Han er lige  
fyldt 50
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Tiltrædelser

erik Bisgaard Madsen
NY PRODEKAN – Erik Bisgaard Madsen tiltræder 

som ny prodekan for forskning ved Life, Det Biovi-

denskabelige Fakultet, KU, den 1. april 2010. Han 

kommer fra en stilling som direktør for Fødevare-

sikkerhed & Veterinære forhold i erhvervsorganisa-

tionen Landbrug & Fødevarer. Erik Bisgaard Mad-

sen har en ambition om at styrke Lifes samarbejde 

med nationale og internationale forskningsinstitu-

tioner, ligesom han vil arbejde for at styrke samar-

bejdet med erhvervslivet. 

Robert gniadecki
NY PROFESSOR – Robert Gniadecki er tiltrådt et 

professorat i Dermatologi og Cenerologi ved Sund 

med tilhørende overlægestilling på Bispebjerg 

Hospi tal. Hans forskning fokuserer på de invalide-

rende, psykisk stressende og i nogle tilfælde døde-

lige hudsygdomme psoriasis, lymfe- og modermær-

kekræft. Han arbejder især på at opdage hudkræft 

i et tidligt stadie, og vil undersøge, hvilke nye tek-

nikker fra molekylærbiologien, der kan bruges til 

at forudse sygdommens forløb. 

gregor Jemec
NY PROFESSOR – Gregor Jemec er tiltrådt et pro-

fessorat i dermatologi og venerologi ved Sund. 

Hans forskning fokuserer på at vurdere sværheds-

graden af ikke-dødelige sygdomme. Når en syg-

dom ikke er dødelig, skal lægerne kende graden af 

sygdom, så de kan afgøre, hvor godt en behand-

ling har hjulpet. Det klassificeres normalt efter 

blodprøver samt kliniske målinger af rødmen og 

hævelse, men det er ifølge Gregor Jemec også vig-

tigt at høre patienternes personlige vurderinger.  

Anne Tybjærg Hansen
NY PROFESSOR – Overlæge dr.med. Anne 

 Tybjærg Hansen er tiltrådt et professorat i Klinisk 

Biokemi ved Sund med specielt fokus på Translatio-

nel Molekylær Kardiologi. Efter det humane gen-

om blev kortlagt har forskerne arbejdet på at for-

stå betydningen af ændringer i vores arveanlæg 

for udvikling af de store folkesygdomme. Anne 

 Tybjærg Hansen fokuserer på, hvordan disse æn-

dringer påvirker risikoen for at få hjertekarsyg-

domme senere i livet. 

Henrik nielsen
NY PROFESSOR – Henrik  Nielsen er tiltrådt et pro-

fessorat i RNA-enzymer på Institut for Cellulær og 

Molekylær Medicin ved Sund. I en moderne hypo-

tese omkring livets oprindelse på Jorden spiller 

RNA-enzymer hovedrollen. Man mener, at der før 

de meget stabile DNA- og protein-molekyler fand-

tes en organisk verden af RNA med tilhørende 

RNA-enzymer. I 2005 opdagede Henrik Nielsen et 

nyt ribozym ved navn GIR1, og han arbejder nu ud 

fra hypotesen om, at GIR1 er et ’missing link’ på 

vejen fra RNA til moderne DNA.  

Amanda Hammer og Mette Birkedal Bruun
To kvindelige mso professorer er tiltrådt ved Det 

Teologiske Fakultet den 15. december 2009. Hen-

holdsvis Amanda Hammer ved Center for Afrika-

studier og Mette Birkedal Bruun ved Afdeling for 

Kirkehistorie. 

Husk din 
kode i dit ho’ed   
Vores hverdag er et kodehelvede. Vi skal huske voldsomt mange og 
konstant opfinde nye. Det er en megaudfordring ikke mindst for 
hukommelsen.

Men der er ingen vej uden om, hvis du vil beskytte dine oplysninger 
ordentligt. 

Det er så nemt at tømme dine konti, hvis dine koder ikke er gemt 
godt af vejen. Så din pung, din opslagstavle og din øverste skrive-
bordsskuffe er i hvert fald elendige gemmesteder. Dit hoved deri-
mod, er et rigtig godt gemmested! 

• Husk at udskifte koder mindst en gang hvert 1/2 år.
• Brug ikke den samme kode til alting.
• Brug mindst 8 tegn og mindst 3 forskellige tegntyper 
 (store bogstaver, tal og tegn) fx: *#”§!�%&æøåÆØÅb.
• Lav ikke koder, der er nemme at gætte.
• Lån aldrig din kode ud.
• Fortæl aldrig din kode til andre.

Brug din almindelige sunde fornuft, og husk at beskytte dine koder 
og password.

Informationssikkerhed på KU

ALMINDELIG 
SUND 

FORNUFT
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NAVNE

ian Hickson
FORSKNINGLEDER FRA OXFORD – Per 1. januar 

er den internationalt anerkendte aldringsforsker 

Ian Hickson ansat som forskningsleder ved Det 

Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Ian Hickson er 

professor i molekylær onkologi og aldring. Han 

kommer fra en stilling som afdelingsleder ved Can-

cer Research UK Oxford Cancer Centre, University 

of Oxford. Han ansættes som professor i molekylær 

aldring ved det nye forskningscenter Center for 

Sund Aldring

Tildelinger

Thomas günther-Pomorski
PROTEINFORSKNING – Lektor, ph.d. Thomas 

Günther-Pomorski har modtaget 1.968.400 kr. fra 

Lundbeckfonden til tre års forskning ved Institut 

for Plantebiologi og Bioteknologi. Her beskæftiger 

han sig med sammenhængen mellem den bestem-

te type af proteiner i cellemembranen, Flippase, og 

sygdomme. Når nogle af disse proteiner ikke fun-

gerer rigtigt, er de medvirkende til udvikling af 

sygdomme som diabetes, fedme og leversygdom-

me. Proteinerne har derfor stor medicinsk interes-

se.  

Linda kjær Minke
KRIMINALFORSORGEN – Justits ministeriets 

Forsknings pulje har bevilget 468.104 kr. til ph.d.-

studerende Linda Kjær Minke fra Det Juridiske 

 Fakultet. Pengene skal bruges til hendes forsk-

ningsprojekt på afsoningsstedet Pension Skejby, 

hvor ikke-dømte bor dør om dør med dømte. Pro-

jektet undersøger, hvorvidt det har negative effek-

ter for de ikke-kriminelt belastede at leve sammen 

med kriminelt belastede. Og hvad der kendetegner 

de sociale processer, der foregår mellem beboerne. 

Linda Kjær Minke påbegynder projektet i januar 

2010.

Hans Bräuner-Osborne
ASTMA-RECEPTOR – Professor Hans Bräuner- 

Osborne fra Det Farmaceutiske Fakultet, har mod-

taget 3,1 mio. kr. fra Det Frie Forskningsråd for 

Sundhed og Sygdom og 1,2 mio. kr. fra Lundbeck-

fonden til sin forskning i ß2-receptoren. Målet er 

på sigt at udvikle bedre lægemidler til behandling 

af astma, som giver øget effekt samt færre bi-

virkninger i forhold til traditionelle lægemiddel-

stoffer.

Mikael Bols
HYDROGENERING – Professor Mikael Bols har 

modtaget 316.601 kr. fra Lundbeckfonden til pro-

jektet ’H-Cube Hydrogenerings system til forskning 

i biofuel, kunstige enzymer og organisk syntese’ 

ved Kemisk Institut, KU. Bevillingen gør det muligt 

at anskaffe en ny type udstyr til forskningen, der 

kan anvendes til hydrogenering af kemiske forbin-

delser. Det nye apparatur gør det muligt at gen-

nemføre kemiske reak tioner, der ikke tidligere var 

mulige, på en mere effektiv, hurtig og sikker måde.

Aasa Feragen
MATEMATISKE STRUKTURER – Matematiker, 

ph.d. Aasa Feragen har modtaget 520.000 kr. fra 

Lundbeckfonden til et års forskning ved e-Science 

Center, Data logisk Institut. Aasa Feragen forsker i 

det matematiske grundlag for analyse af træfor-

mede strukturer i billeder. Dette kan anvendes i 

medicinsk billedanalyse for eksempel i forbindelse 

med undersøgelser af aflejringer i blodårer, ryger-

lunger eller kræft. Håbet er at udvikle et bedre bil-

ledanalytisk værktøj til at stille medicinske diagno-

ser.

Lennart Bunch
HJERNEFORSKNING – Det Frie Forskningsråd for 

Sundhed og Sygdom har bevilget knap 1,8 millio-

ner kroner til Lennart Bunchs projekt ’Medicinal 

chemistry studies of a novel class of selective KA re-

ceptor antagonists’. Lennart Bunch leder til daglig 

forskningsgruppen Chemical NeuroScience på Insti-

tut for Medi cinalkemi, hvor han arbejder på at øge 

forståelsen af centralnervesystemet. Målet er at 

udvikle bedre lægemidler til behandling af neuro-

logiske og psykiatriske lidelser som Alzheimers, 

epilepsi og depression. 

Hans Bisgaard
ASTMA – Professor Hans Bisgaard har modtaget 24 

millioner kroner fra Det Strategiske Forskningsråd 

til et nyt stort forskningsprojekt om astma og aller-

gi. Sammen med kolleger fra Danmark, USA og 

Holland vil Hans Bisgaard prøve at skaffe mere vi-

den om årsagerne til astma og allergi. Bl.a. ved at 

give et stort antal gravide kvinder høje doser D-vi-

tamin og fiskeolie og så følge deres børn tre år ef-

ter fødslen for at se, om det er muligt ad den vej at 

forebygge astma og allergi. 

Anders skov kristensen
HJERNEFORSKNING – Forskningsrådet for Sund-

hed og Sygdom har bevilget 1,3 millioner kroner til 

Anders Skov Kristensen, adjunkt på Institut for Me-

dicinalkemi ved Det Farmaceutiske Fakultet, til 

grundforskning i hjernen. Forskerne vil gerne for-

stå, hvordan hjernens primære, aktiverende recep-

tor – den ionotrope glutamatreceptor – moduleres 

ved hjælp af lægemiddelstoffer. Receptorerne er 

nemlig eftertragtede mål for udvikling af læge-

midler mod bl.a. hjerneskade efter slagtilfælde. 

else k Hoffmann, m.fl.
HJERNEFORSKNING – Forskningsrådet for Sund-

hed og Sygdom har bevilget 5.4 mio. kr. til et tre-

årigt forskningsprojekt i hjernens salt- og vandba-

lance sensor. Bevillingen er givet til forskere ved 

Biologisk Institut, professor Else K Hoffmann; pro-

fessor Martin Berchtold, lektor Stine F Pedersen, 

postdoc Thomas K Klausen og postdoc Jonas M la 

Cour. Kendskab til hjernens molekylære meka-

nisme i kroppens salt/vand regulering vil give nye 

muligheder for udvikling af medikamenter til 

blandt andre nyre- og hjerneskadede patienter.

Marco van de Weert m.fl.
PROTEINER – I et projekt der netop har modtaget 

1,6 millioner kroner fra Novo Nordisk A/S, vil for-

skere på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi, 

klarlægge, hvordan forskellige modifikationer på-

virker de fysisk-kemiske og biologiske egenskaber 

af udvalgte proteiner. Udviklingen af biologiske 

lægemidler baseret på humane proteiner er i riven-

de udvikling – og omkring en tredjedel af alle nye 

lægemidler i kliniske forsøg er proteiner eller pep-

tider. Forskningsgruppen omfatter tillige  Hanne 

Mørck Nielsen og dekan Sven Frøkjær.
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kU-studerende hædret med legater
CARLSBERGS MINDELEGAT – Af otte studerende, der i decem-

ber blev tildelt Carlsbergs Mindelegat for Brygger J. C. Jacobsen, 

er halvdelen fra Københavns Universitet. Jan Kjølhede Vester; 

Lea Møller Jensen; Ditte Linde Thomsen og Kasper Steen Peder-

sen har hver fået et tilskud på 75.000 kr. til at færdiggøre deres 

eksamensprojekt inden for kemi, biokemi eller bioteknologi. Det 

er ottende gang, at der uddeles scholarships til studerende inden 

for naturvidenskaberne.

Biomedicin har Danmarks bedste  rusvejledere
DM'S TUTORPRIS – Da Dansk Magisterforening for andet år i 

træk skulle kåre det bedste vejlederhold blandt de 24 indstillede 

fra landets fem universiteter, valgte dommerkomiteen Moleky-

lær Biomedicin, MB, ved KU med begrundelsen: »De har formået 

at skabe en inkluderende kultur i rusforløbet, der i allerhøjeste 

grad har faciliteret det sociale liv for de nye studerende.« Studie-

leder på MB Morten Johnsen peger på en traditionen med at 

indsluse nye medstuderende ved at oprette små 'chaperone-fa-

milier' bestående af en lille gruppe russer med to vejledere som 

'forældre'. Chaperoner er proteiner i cellen, der hjælper nysynte-

tiserede proteiner, så de foldes og holdes i den rigtige struktur.

DReAM TeAM – Rusvej-

lederholdet på molekylær 

biomedicin 2009 (fra ven-

stre.): Line Jee Hartmann, 

Marie Louise Jespersen,  

Rasmus  Riemer, Anja Maria 

 Homann, Anders Victor  

Petersen, Sally Winther,  

Kasper Mygind, Freja  

Venning, Frederik  Jensen og 

Anne-Mette Bjerre gaard. 

PRisvinDeRe – Kasper 

Steen Pedersen er nr. 3 

 bagest fra venstre. Forrest fra 

venstre er det Lea Møller 

Jensen, og yderst Ditte Linde 

Thomsen og Jan Kjølhede 

Vester.

Udnævnelser

Jacob graff nielsen      
SKATTERET – Docent og forskningsleder ved Det 

Juridiske Fakultetet, KU, Jacob Graff Nielsen, er 

blevet optaget som medlem af European Associati-

on of Tax Law Professors (EATLP). EATLP blev dan-

net af 80 europæiske skatteretsprofessorer i 1999 

på baggrund af en stigende bevidsthed om skatte-

rettens generelle betydning for udviklingen af EU, 

for medlemssstaternes økonomi og for velfærden i 

samfundet.

Lars graudal
TEAKTRÆ – Forskningschef Lars Graudal fra Skov 

& Landskab, er blevet valgt som formand for den 

inter nationale organisation Teaknet på en netop 

afholdt konference i Kerala i Indien. Teaknet er en 

verdensomspændende sammenslutning af forske-

re, skovdyrkere og forhandlere af teaktræ. På 

grund af træets store udbredelse og værdi har der 

i tidens løb udviklet sig et rigt internationalt forsk-

ningssamarbejde om arten, hvor danske forskere 

har været med hele vejen.  

Professor Lars stemmerik 
CARLSBERGFONDETS LEDELSE – 54- årige Lars 

Stemmerik er blevet valgt til nyt medlem i Carls-

bergfondets direktion. Lars  Stemmerik har siden 

2007 været leder af Institut for Geografi og Geo-

logi på Københavns Universitet. Han blev oprinde-

ligt uddannet som geolog i 1982 fra KU og har si-

den hen undervist og forsket samme sted. Det er 

Det Kongelige Videnskabernes Selskab, som har 

udpeget Lars Stemmerik til posten som medlem af 

den fem mand store direktion i Carlsbergfondet. 

Årsdage

Osteforsker Ylva Ardö
60 åR – Professor i mejeriteknologi på Life Ylva 

Ardö fyldte 60 år den 17. januar 2010. Ylva Ardö er 

internationalt anerkendt og prisbelønnet for sit 

 store bidrag til den interna tionale mejeriforskning 

og uddannelse. Sidste år modtog hun international 

hæder med tildelingen af titlen 'Swiss Cheese 

Award for Best Cheese Scientist Worldwide'. Ylva 

Ardös meritter omfatter blandt andet udviklingen 

af nye metoder til at skabe fedtfattige oste med 

stor velsmag.
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MADKLUMME

»Hvis du vil lave etnisk mad, må du go ethnic,« erklærer Universitets avisens 
kok mere eller mindre meningsløst, men med stor entusiasme    

Asiatiske boller i karry 

Rør en fars på oksekød. Der skal sesamfrø i, 

som du har ristet på en tør pande, så de aro-

matiske olier i frøene bliver vækket. De giver 

en fantastisk smag, og får farsen til at hænge 

bedre sammen. Finthakket skalotteløg skal 

der også i. Skalotter er langt mere aromatiske 

end de almindelige hvide zittauerløg eller de 

røde. Det berettiger, at skalotter er dyrere. 

Løgene giver sødme og kompleksitet til del-

len. 

 Desuden indeholder farsen: hakket chili, 

lidt fiskesovs, fordi den er salt og forstærker 

kødets umami, finthakket galanga og korian-

der. Det er vigtigt, at kødbollerne bliver kryd-

ret, selv om de også skal ligge i en krydret 

sovs. 

 Lider man af farsangst, dvs. frygten for at 

man måske ikke har krydret den rå fars godt 

nok i kombination med ulyst til at spise råt 

kød, må man have en stegepande klar og 

svitse en hurtig testfrikadelle. Der skal være 

balance mellem det stærke, det salte og uma-

mien. Det letteste er måske at gå efter en fri-

kadelle, der smager som om den har været på 

ferie og drukket drinks i to uger.

 Kødbollerne skal brunes af, før man går vi-

dere med sin grønne karry-sovs. Ikke stege al-

le kødbollerne på én gang, for så står de så 

tæt, at de begynder at koge.

 Stegningen giver retten dybde og intensi-

tet, og stegesnasket er en god smagsgiver i 

sig selv at arbejde videre på – hæld vand på 

og kog en hurtig fond på grønsagsskræller 

og rester, mens du støder en karrypasta.

Læs hvordan på uniavisen.dk

sU-chef
Universitetsavisens madklumme skrives efter 

to principper. 

1.  Maden må højest koste 50 kroner per  

kuvert 

2. Alle fem grundsmage skal spille med

smagskompas

Der er fem grundsmage – i det gode måltid 

optræder alle fem.

•  Sødt – Giver blødhed og dæmper og afrun-

der det sure og bitre.

•  Surt – Giver skarphed, friskhed og sprød-

hed. Skærer igennem det det fede og 

dæmper salt og sødt.

•  Salt – Fremhæver andre smage, især 

umami.

•  Bittert – Giver kant og balance til det fede 

og søde. Forstærkes af surt, dæmpes af 

sødt.

•  Umami – Giver fylde. Forstærkes af salt og 

tilberedningstid.

Det har altid været god stil at få smagene til 

at spille sammen, men det er ikke alle kokke, 

der tænker over, hvordan det sker. I klum-

men her forsøger vi, at styre vores indkøb ef-

ter, hvad råvarerne smager af i forhold til 

hinanden. Metoden har vi planket hos 

smagsformidlerne Smagsdommerne, som 

Martin er affilieret med, uden at de dog har 

ansvar for hans opskrifter. 

FAKTAVermicellisalat med rejer 
Friske forårsruller med rå mæng-
der mynte 
Kødboller i hjemmestødt grøn 
karry med jasminris 
Grillet ananas med hjemmelavet 
mynteis og litchi-is.

Destruktivt lifligt 
Det thailandske supermarked 
ved Enghave Plads dufter som 
om en flok lastbiler med blom
ster og æteriske olier er tørnet 
sammen i en grufuld ulykke af 
stor skønhed. Vi kan finde det 
meste her.

»I det asiatiske køkken bety
der fraværet af store kødmæng
der, at man skal andre steder 
hen og finde sin umami,« siger 
Martin og trækker vejret. »Det 
betyder gærede ting: Soya, fi
skesovs, bønnepasta. Det er in
gredienser, der beror på en 
kombination af proteiner og 
lang tid.« 

Butikken har et dejligt udvalg 
af tigerrejer. De er store, smuk
ke og smager herligt. Dem skal 
man ikke købe. Opdræt af rejer 
i asiatiske dambrug er en miljø
mæssig katastrofe. Rejer fra 
Grønland smager af endnu me
re, og de er vist nok ikke over
fiskede for tiden.

Supermarkedets virkelige at
traktion er grøntrummet med 
buske af koriander, citrongræs i 
bundter og galanga, som man 
kan få en stor knold af for 13 
kroner. Galanga ligner ingefær. 
Den er lige så stærk og god, 
men den er mere parfumeret og 
har en smuk, sart farve. Den er 
ingefærs homoseksuelle bror, 

som flyttede til New York og fik 
succes i tv/modeverdenen.

Ved Halmtorvet ligger en 
grønthandel. Her finder vi 
limefrugter (ti for ti kroner), 
grønne tomater (tre for tre kro
ner), mynte i et fedt bundt for 
otte kroner. Foruden kål, ska
lotteløg, aubergine, courgette 
og røde pebre. Vi får faktisk 
mere grønt end én person bør 
forsøge at cykle med for 115 
kroner. Så hold op med at spise 
kød. Med mindre, selvfølgelig 
du gerne vil have:
 
kødboller i karry
Det er ret omstændeligt at røre 
en karry, men man bliver me
get glad over resultatet. Op
skriften er nedenfor, men poin
ten er, at binde alle grundsma
gene foruden det stærke sam
men i én aromatisk mikstur. 
Karryen befrier dig ikke for an
svaret for også at krydre dine 
kødboller, siger Martin.

»Jeg hader at få en vildt god 
karry, hvor kødet ikke er salt 
nok. De her kødboller skal sma
ge indefra.« Tanken om dårligt 
krydret mad har pludselig gjort 
Martin vred. Han hakker lime
blade som en gal. Lidt i farsen 
(firefem blade til et kilo) og en 
hel del til en hurtig nudelsalat.
»Ved at købe færdig karrypa
sta,« siger Martin, »mister man 
kraft, aroma, friskhed, intensi
tet, hygge, æstetik og besvær. 
Det samme gælder mayo og 
pesto. Pisk og stød dem selv.«

chz@adm.ku.dk   

karry i kulden

sU-CHeF AFsniT 2

Af Christoffer Zieler og  

Martin Pihl Jensen

Fotografen og den medspisende 
skribent kaster sig i sadlerne og 
farer til Vesterbro, hvor de fri
ske urter og grønsager ligger si
de om side og er billige.

»Noget, der er fedt ved gade
køkkenet,« siger Martin, mens 
han prøvende vejer en dåse 
litchi, eller kærlighedsfrugt, 
som senere skal blendes og bli
ve til is, »er, at man kan lave 
mange retter. Man kommer ud i 
smagens kroge. Derfor skal vi 
lave gadekøkken i dag.«

semibillig mad 
Universitetsavisens koncept er 
nogenlunde billig mad – 50 
kroner for det hele per person. 
Heldigvis er ni mennesker sult
ne i dag, så budgettet er rum
meligt, selv om vi må trække ot
te kroner fra, som vi overfor
brugte i arbejdet med forrige 
madklumme (avis 1409). 

Vi satser primært på grønsa
ger og urter. En enkelt dyrpla
get ko skal dog hakkes for vores 
sag, halalslagteren sælger os et 
helt kilo for 40 kroner. Kødet 
skal være hovedperson i en om
gang kødboller i grøn karry. 
Men der er mere. For vores 442 
kroner kan ni mennesker få: 

 Salte snacks: blækspruttechips, 
edamamebønner og cashews ri-
stet i soja med limedip og wasa-
bi-mayo 
Grøn tomatsalat 

sUPPegRØnT – Martin flår dækbladene af 

kålen og stopper dem i en pose. De er ikke spise-

kvalitet. Men de er fondkvalitet. På det seneste er 

Martin blevet besat af at bruge al den mad, han 

får mellem hænderne, og intet bliver smidt væk.FO
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fat talk
Insurance brokers and the discourse of data collection 

created the concepts of obesity and ‘ideal weight’, says hi-

storian Dr. Ulrike Thoms.

NEWS IN ENGLISH

 UniversityPost

3. SECTION

u n i v e r s i t y  of  c ope n h ag e n

2 4 5 Who stays, who goes?
PhD student Ana Mosneaga, once an overseas exchange 

student herself, is now studying the transition from inter-

national student to migrant worker in Denmark.

Campus art is more than 

dusty portraits of long-dead 

lecturers. Join us on a tour  

of the university’s modern  

masterpieces. See p.2

Robot Boogie
The Post reviews Steen Koerner’s new electric boogie per-

formance ‘Human Robot’, where rapper Lucy Love provi-

des the texts for an exploration of love and fear.

Art is all around
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The University Post starts off the 
semester with a look at the good, 
the weird and the ugly in a whistle-
stop tour of art on the University of 
Copenhagen campus

Where the  art is

frederiksberg campus 
sHeePisH – Paintings at the the Faculty of Life Sciences at Thor-

valdsensvej 40 seem to have a livestock theme. There are lots of pic-

tures of sheep in different poses. For example Inge Ellegaard’s Sheep 

with bees, placed at the entrance of the building. 

Tour de campus art
Most of us stick to the campus area where we have lectures or some 

other legitimate errand, leaving the rest of the university an unchar-

tered territory teeming with undiscovered installations and quirky 

sculptures. Here, we take a quick look at some of the permanent fix-

tures and temporary student exhibits which comprise the alternately 

solemn and whimsical world of campus art:

CoMsUMPTion

By Luci Ellis

Consuming bodies. The title of the Dr Ul-
rike Thoms’ talk, which took place at the 
Faculty of Humanities on Tuesday 19 
January left a lot to the imagination: 
Cannibalism? Sex workers? The fashion 
industry?

In fact, Ulrike Thoms has something 
else in mind: obesity and the human  
body in the light of science.

She is an expert in modern social hi-
story, and focuses primarily on clinical 
trials, body perception and the nutritio-
nal history. 

In her talk, she presents a chronologi-
cal insight into the creation of the mo-
dern obesity discourse, using both sides 
of post-war Germany as case studies.  
Ulrike Thoms is clearly passionate about 
this subject. As a historian among medi-
cal researchers, she is used to fighting 
her corner. 

Reinventing the wheel
The problem with the field of obesity is 
that biochemical reasoning dominates, 
she says, after the lecture. 

»Cultural and social studies into obesi-
ty are not well received in the medical 
community. I work at Charité alongside 
medical researchers. They may read my 
reports, but they don’t put them into 
practice.«

She comments that medical research 
continues to reinvent the wheel every 
five years or so, as scientists never read 
any articles or journals that are older 
than that. 

»They just keep on generating more 
and more data,« she says, »For them, real 

science takes place in the lab, not in 
books.« 

oozing the humanities
From the first word, Ulrike Thoms lec-
ture oozes the humanistic approach. She 
analyses the discourse of moderation 
and consumption, and examines the cre-
ation of the term ‘obesity,’ based on 
models of normality and ideal weight.

Up to the end of the 19th century, doc-
tors believed that cases concerning over-
weight or underweight patients ought to 
be judged individually, based on »gener-
al bodily state and the state of individual 
organs«. There was no benchmark or 
chart for how much one should weigh 
until later. 

Meanwhile, physical anthropologists 
began enthusiastically collecting data, 
weighing and measuring every aspect of 
the human stature. The figures were 
charted and used by insurance compa-
nies, in the first instance to judge wheth-
er a customer was underweight and 
therefore a tuberculosis risk, and should 
accordingly pay higher premiums. 

from underweight to obesity
The insurance companies realised the 
economic value of such data and made 
more surveys, with the focus shifting in 
the late 1900’s from underweight to 
obesity. This statistical data was made 
available to scientists and doctors, and 
the idea of a ‘normal weight’ based on an 
average figure was replaced by an ‘ideal 
weight’ – lower than the average – in 
1922. 

This concept and the weight tables on 
which it was constructed were used in 
the medical profession well into the 
1990’s. 

During the 20th century, obesity and 
underweight, in the form of anorexia 
and bulimia have been made into devi-
ant behaviours; diversions from the ide-
al. Ulrike Thoms points out the use of the 
term ‘eating disorder’ as indicative of a 
pathologisation of these conditions. The 
order is disturbed and equilibrium must 
be restored at any cost; even if the bio- 
medicinal solutions of diet pills and light 
foods create other disturbances and dis-
orders in their own right. 

discourse shapes solutions
Ulrike Thoms points out that this dis-
course has shaped the solutions chosen 
on a national and individual level, and 
that this thinking at times overshadows 
some of the statistical results. Even in the 
2000’s the danger of heavily changing 
weight is often ignored, while the risks of 
obesity can be recited by any school aged 
child. 

Despite the data showing that moder-
ately overweight individuals have the 
lowest mortality rate, the mantra of ‘slim 
is best’ prevails. 

Ulrike Thoms is from Charité Univer-

sitätsmedizin in Berlin (the medical 

school for both the Humboldt Univer-

sity and the Free University of Berlin). 

Previously, she has conducted re-

search into prison and hospital food 

in the 18th and 19th Centuries. 

The lecture was arranged by The Nati-

onal Graduate School for History and 

SAXO/CPH Researcher Education Pro-

gramme, which is funded by the Da-

nish Council for Strategic Research. 

PlUMP –  Benefits super-

visor sleeping, by British 

painter Lucian Freud.

How insurance created obesity
The concept of ideal weight is constructed around biomedicinal data collection and  

interpretation methods first practiced by life insurers looking to save a dollar or two,  

says Ulrike Thoms, a humanist among medical researchers
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ConTeMPoRaRY

By Luci Ellis

Rushing to your lecture hall at 
13 minutes past the hour with 
a steaming latte cup in hand, 
the rich variety of artistic offer-
ings at the University of Co-
penhagen campuses may well 
have escaped your notice.

The works of art on display 
on campus are a somewhat 
overlooked aspect of the uni-
versity environment. They 
blend into the background as, 
quite literally, part of the furni-
ture. But don’t be deceived. 
The University boasts an art 
collection that is comparable 
in size, worth and quality with 
the largest collections in Den-
mark, says Jan Friis Jensen of 
the University of Copenhagen’s  
department of Campus Plan-
ning and Building. Most of the 
art on display on campus is  
acquired in conjunction with 
building activities, and a law 
passed in 1983 ensures that 1 

ONLINENEWS
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Where the  art is

north Campus 
neon – Lone Høyer Hansen, whose work also hangs in the Michelin star restaurant Noma, has created a light installation in red and blue 

neon, which graces the walls on the way towards the Lundbeck Auditorium at the Biocenter, Ole Maaløes Vej 5, København N. She is known 

as a sculptor who works with the relationship between the body, space and the observer. While you are there, check out the large wall mural 

by Troels Wörsel, a colourful and graphically interesting piece including a monkey and a horse. 

                                                                                                          See more campus art in our online photo gallery at www.universitypost.dk.

south Campus 
sTUdenT aRT – Student art can have somewhat toe-curling con-

notations. And a number of the efforts of Humanities students in 

the exhibition Eight Formats, which decorates the walls of the Facul-

ty Library in Amager, confirm the stereotype. Wrinkled acrylic pain-

tings of childlike ice-cream cones bearing the words »Be wise, eat 

ice« are not everyone’s cup of tea. However, there are some intere-

sting pieces, including the above installation in a disabled toilet, by 

Mille Højerslev Nielsen, who studies Danish. 

per cent of the budget for new 
buildings is reserved for the 
purchase of artwork. 

Colossal budget
»To put it into perspective, the 
new buildings at University of 
Copenhagen, Amager had a 
budget of, say, around DKK 1.6 
billion. That means there was 
DKK 16 million in conjunction 
with the build, just for acquir-
ing artwork. In comparison, 
the National Gallery of Den-
mark has a budget of around 
DKK 7 million a year. The uni-
versity also has around 40,000 
‘visitors’ per day, which beats 
all art museums in Denmark,« 
says Jan Friis Jensen.

»Where does all the money 
come from? No wonder this 
year’s university budget looks 
so bleak,« I hear you cry. How-
ever, the artwork bought via 
the so-called ‘1 per cent rule’ 
does not belong to the univer-
sity, but to the Ministry of Sci-
ence, Technology and Innova-
tion. So no need to worry that 

teaching hours are being sacri-
ficed for the sake of unintelli-
gible light sculptures.  

Some of the publicly dis-
played art on campus does be-
long to the university however, 
particularly older works; sol-
emn portraits of esteemed sci-
entists and historical paint-
ings, which were given as gifts 
by royalty and the like. Some 
pieces are also bought by the 
university. 

science and creativity  
intertwine
Modern art on the university 
premises often reflects the in-
terplay between scientific pur-
suits and creative expression. 
Take for example the newly 
opened light installation, Col-
liderscope, which graces the 
façade of Niels Bohr Institute 
on Blegdamsvej. 

A calvalcade of ephemeral 
diodes respond to the motions 
of particles blasted in Cern’s 

Large Hadron Collider experi-
ment. The speed and trajectory 
of the particles colliding in 
Switzerland determine the 
brightness and tempo of the il-
luminations, marking the close 
relationship between the bil-
lion euro experiment and Niels 
Bohr Institute’s scientists. 

See pictures from the Collider-
scope opening event at  
www.universitypost.dk. 

PoinTing – Three half-naked 

male bronze figures by Claus 

Carstensen bring a little humour  

to the grounds of Panum Insti-

tute on Nørre Allé.
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seminar:  
Women, Power, and Peacemaking in africa 
The University of Copenhagen Centre of African Studies  presents a seminar with Aili Mari 

Tripp, Professor of Political Science and Gender & Women’s Studies at the University of Wiscon-

sin-Madison. She will speak on the subject of why almost all post-conflict countries in Africa ha-

ve double the rates of female legislative representation compared with countries that have not 

undergone conflict. The talk is based on comparative research across Africa as well as fieldwork 

in Uganda, Liberia, Angola and DR Congo. 

The talk is in English and everyone is welcome.

10  February 2010, 13:00 to 15:00 at Centre of African Studies, Aud. 12, Købmagergade 46, 4., 

København K 

ONLINENEWS

universitypost.dk

gRiMe – American writer, 

musician and actor, Saul Wil-

liams and Danish grime rap-

per Lucy Love, collaborate 

with Steen Koerner to write 

the texts for Menneskerobot

erasmus mentors get internationals  
off to a good start
The Erasmus Mentor Programme at the University of Copenhagen is a good opportunity for in-

ternational students to meet get to know the city and ask all their initial questions. However, it 

is not just a tourist information service. Participants also feel more welcome and get to know 

the Danes on a personal level. The mentor programme is beneficial for both mentor and men-

tee. International students get to fulfil an often-expressed wish to mingle with the Danes, and 

the Danish mentor participates in a cultural exchange.

Read how exchange students and mentors feel about the programme online at  

Universitypost.dk
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INTERVIEW

sTUdenT MigRaTion

By Luci Ellis

For a number of international 
students, their stay in Copen-
hagen is the start of a love af-
fair with the city which in-
spires them to remain here, 
and seek employment after 
graduation. Others have more 
practical or economic motiva-
tions to make the transition 
from international student to 
migrant worker in Denmark.  

It is this transition that fasci-
nates PhD student Ana Mos-
neaga. She has personal expe-
rience of being an internation-
al student facing the prospect 
of employment in Denmark, 
and is now conducting re-
search into the topic of student 
migration, from the perspec-
tive of students, universities, 
employers, government au-
thorities and other stakehold-
ers. 

Ana Monsneaga is a migra-
tion expert, both academically 
and as a result of personal ex-
perience. She is a specialist in 
Human Geography with a 
Master’s degree from the De-
partment of Geography at the 
University of Copenhagen, and 
an international student, who 
has decided to make Denmark 
her home. 

Under-researched 
»Supposedly, as a student you 
are easy to acculturate and, 
hence, more welcomed. Or so 
it is said. But is it really so? Are 
students really considered part 
of the group of highly skilled 

migrants that are sought after 
on the international market?« 
she wonders aloud, giving a 
concise résumé of the central 
themes of her research.

In her research, Ana Mos-
neaga is interested in what 
makes international students 
remain here, and seeks to map 
the motivation factors as well 
as the obstacles for students 
while also including the per-
spectives of the destination 
country in the question of stu-
dent migration. 

»I look at this from different 
perspectives. One is the uni-
versity strategies to attract the 
students; another is the corpo-
rate perspective; the so-called 
employability of the interna-
tional students. Finally, I look 
at this from the student’s own 
perspective which is a very un-
der-researched area. There is 
not much knowledge about 
what students themselves 
think about studying and re-
maining in Denmark and con-
tinuing their career here,« she 
explains.

High value graduates
The target group in Ana’s re-
search comprises full degree 
Master’s and PhD students 
from all national backgrounds. 
The more diversity there is in 
her research the better, she 
says. Her specific focus is stu-
dents of science and technolo-
gy from the University of Co-
penhagen and DTU (Den-
mark’s Technical University).

»Science and technology 
graduate degrees are the so-
called high value degrees, 

» I am  
desperately  
in love with 
Copenhagen«
PhD student Ana Mosneaga is  
researching the transition from  
international student to migrant 
worker, at the Department of  
geography. She fell in love with 
Copenhagen when she arrived in 
2005 as an international student, 
and has since decided to make 
Denmark her home 

NOTES

Robots dance at the brewery
Start the new semester with a cultural boost, as human robots instead of beers debut on the 

Carlsberg brewery production line. The University Post reviews Steen Koerner’s new electric 

boogie performance ‘Human Robot’.

Blue lights, people disguised as robots moving to electronic music, synchronised with a 3D vi-

deo universe. Squares. Speed. Sound. System of co-ordinates. These are some of the first im-

pressions you get, when you sit down in the old brewery hall to watch Steen Koerners new 

production Menneskerobot (Human robot, ed.).

The piece Menneskerobot is about city life with rules, uniformity, repetition. War is program-

med. Love is programmed. Even unfaithfulness is programmed. Our lives programmed by sche-

dules, clocks, predictions. In Menneskerobot you live the difference between the minute and 

the moment. Emotions as fear and love are described through dance, lyrics and fantastic set de-

sign. Steen Koerner makes you lose track of time and your sense of space. American writer, 

musician and actor, Saul Williams is known for his leading role in the movie Slam, and has now 

written the texts for the electronic music together with Danish grime rapper Lucy Love.   

Menneskerobot plays at 8pm from the 13th of January to the 6th of February. See the full review 

online at Universitypost.dk.
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with her subject of research 
can also pose some challenges, 
as she discovered when writ-
ing her Master’s thesis on 
migration management in 
Moldova:

»Often people found me ex-
tremely mad at what I discov-
ered. It is my life as well, but of 
course as a researcher you 
should convey the truth in an 
unbiased manner. At the same 
time my perspective is always 
there and I should just be 
aware of it. It is influenced by 
who I am and all the luggage I 
have. I will have to disclose my 
background in my synopsis.«

luci@adm.ku.dk

ana Mosneaga is 25 years 

old and lives in Nørrebro. 

The title of her PhD project 

is, »Who stays, who leaves? 

Managing the status transi-

tion from an international 

student to a foreign work-

er in Denmark.«

are you an international 

Msc/Phd at the faculty of 

science, life science or 

Pharmaceutical sciences 

and would like to share 

your perspective on study-

ing and working in den-

mark? send an e-mail to 

anm@geo.ku.dk
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whether we agree or not. They 
are extremely sought after on 
the market,« she says.

To find suitable informants, 
she uses the snowball method; 
a friend of a friend of a friend, 
as well as asking the Interna-
tional Office, and International 
Staff Mobility, that deals with 
international PhD students. 

Cash cow
The whole project is positioned 
within the national framework 
of managing migration in Den-
mark. Therefore, Ana Mosnea-
ga also conducts in-depth in-
terviews with stakeholders at 
government ministries, such as 
immigration authorities. Due 
to the current political focus 
on immigration in general, and 
the international competition 
to attract international stu-
dents, this under-researched 
topic is of great political inter-
est.

»Denmark has relatively  
recently realised the value of 
international students on the 
international market. Coun-
tries like Australia know how 
to make money out of you. You 
are a cash cow as an interna-
tional student. Europe is now 
beginning to promote itself as 
a destination for international 
students. There is cooperation 
as well as competition between 
European states and Denmark 
is entering this competition,« 
she explains. 

Practical vs. academic
Ana hopes her project can be 
applied to policy recommenda-
tions and give a better under-

standing of the student per-
spective in this transition situa-
tion. However, she acknowl-
edges that the combination of 
her practical approach and ac-
ademic expectations is not al-
ways easy. 

»It is a challenge to have this 
practical focus on the topic and 
still be doing it as part of an ac-
ademic degree. I hope I can en-
sure that the difficult marriage 
will happen between the aca-
demic and the more practical 
knowledge, being able to apply 
this to policy recommenda-
tions as well as contributing to 
the academic field of migration 
studies. Although the former is 
more of a priority for me,« she 
says.

economic crisis
The current international  
financial crisis is another fac-
tor to be taken into account in 
the study:

»Doing this in a time of re-
cession, it is a project which 
raises some questions. Now, 
when the unemployment rate 
is high among new graduates 
in Denmark in general, how 
justifiable is the focus on inter-
national graduates and their 
transition to being workers in 
Denmark? It is not an easy sit-
uation now, but that is the 
context, and I would like to re-
flect that dynamic,« says Ana.

»is the metro coming,  
or not?« 
Having worked in Denmark for 
a consulting company while 
completing her Master’s thesis, 
Ana has a personal insight into 

some of the issues, such as that 
of not speaking Danish, that 
her target group of student mi-
grants may face.

»As a PhD student you are 
actually employed by the uni-
versity, and I have also heard 
of other recently employed in-
ternational students who are 
surprised that many things are 
not in English. There could be 
important meetings held pure-
ly in Danish. I understand that, 
as I have been in that position 
myself, where you don't even 
understand whether the Metro 
is late. The normal announce-
ment will be in both languages 
but the emergency announce-
ment will only be given in Dan-
ish, and you think, is the train 
even coming at all?« she says, 
laughing.

These days, Ana is fluent in 
Danish. As the only full-degree 
international student at the in-
stitute when she started, she 
had a great motivation to learn 
the language. 

»People were kind enough, 
when they found out there was 
an English speaker on the 
course, to do the course in 
English. Most of the Danes 
spoke better English than I did. 
I also wanted to understand 
what people say to each other, 
of course. Now I can hold my 
interviews with stakeholders 
in Danish.«

from exchange, to  
fulldegree, to migrant
Ana Mosneaga came to Den-
mark originally as an interna-
tional exchange student, hav-
ing begun studying for her 

bachelor’s degree in Japan be-
fore transferring to an Austral-
ian university.

»I wanted to go on an over-
seas exchange. I was steered 
towards Scandinavia by my su-
pervisor, as these countries are 
known for their development 
assistance, and I chose Den-
mark. For some reason, I don’t 
know why, but from day one I 
wanted to make Copenhagen 
my home. Then, two years lat-
er, I came back with a Danish 
government scholarship and 
tuition waiver to do my whole 
master’s degree at the Institute 
of Geography.« 

Ana Mosneaga's own rea-
sons for staying on in Denmark 
reveal the emotional aspect of 
the very transition that she is 
researching. 

»I know a lot of people who 
stay because they have a Dan-
ish partner. For me personally, 
there were a lot of different 
factors, but one of the biggest 
was that I didn’t really have a 
place to go back to. I feel at 
home here and I am desperate-
ly in love with Copenhagen, 
though I don’t know why,« she 
explains. 

a Japanese eastern- 
european
Ana speaks English with an in-
ternational accent that is diffi-
cult to place. When posed the 
inevitable ‘where are you 
from?’ question that interna-
tional students are asked on a 
daily basis, her answer is far 
from straightforward.

»That is a very long story,« 
she laughs.

»I don’t know. I grew up in 
five different countries. I was 
born in the republic of Moldo-
va, a small Eastern European 
country, where I lived until I 
was seven. Then my parents 
moved to Japan, so I grew up 
there. I’m thinking in Japanese 
when I am talking to you. That 
is almost my mother tongue. 
After that I started moving by 
myself: to Australia, then 
Norway and finally arriving in 
Denmark.«

Her background and experi-
ences have influenced her 
choice of research topic in a 
number of ways.

»My interests in immigration 
came from my experience of 
being a migrant and constantly 
crossing international borders 
with a passport that is not nec-
essarily welcomed, a 
Moldovan passport. Moldova 
has been a source of illegal mi-
grants during the past dec-
ades,« she says. 

»Humiliating immigration 
procedures«
»I am bound to the passport of 
my country of origin but do I 
identify with it? Yes, partly. I 
am bound to identify with it, 
but on the other hand I would 
rather identify myself as the 
result of globalisation. I have 
been through often humiliat-
ing immigration procedures 
just to be able to legally move. 
I understand both sides, why 
countries would like to main-
tain border control as well as 
why migrants will still cross it 
even if it is illegal.«

Having such personal ties 

MigRanT – Ana Mosneaga 

was born in Moldova and grew 

up in Japan. She describes her-

self as »a result of globalisati-

on.«
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