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Vagt- eller skødehund
Skal universitetsaviserne bare logre for rektor eller også 

kunne bide ham i haserne? Pressefriheden på landets 

universiteter presses af nedskæringer og koncernaviser.

biologis nye guldæg
Mens resten af Biologisk Institut er ramt af krise, viser  

Carsten Rahbek vejen frem til eliteforskning og ekstra 

penge til nye grundforskningscentre. 

forskere i dobbeltroller
Samarbejdet med erhvervslivet tærer på universitetets 

troværdighed. Men hvor stort er problemet, og hvad  

kan der gøres? 

NYHEDER, BAGGRUND OG REPORTAGE

UAFHÆNGIG AF LEDELSEN PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Universitetsavisen
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slør over 
forskningsfrihed
Er det god videnskabelig praksis at acceptere  
hemmelighedsklausuler? Professor i sociologi  
Heine Andersen kritiserer i skarpe vendinger ledelsen 
af Humaniora for at have krænket universitetets  
egne retningslinjer om publiceringsfrihed og  
metodefrihed i forbindelse med Burkarapporten
læs side 5 og debat 2. sektion side 6
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LEDER

DE ANSATTE OG STUDERENDE har mistet deres hadeoffer 
nummer et. Helge Sander er ikke længere videnskabsminister.

Sander blev for kritikerne personificeringen af alt det onde, 
politikerne har gjort ved universiteterne de seneste ti år under 
sloganet ’Fra forskning til faktura’. 

I den brede offentlighed levede han til gengæld et tilbage-
trukket liv, kun afbrudt af en kort tur på forsiden af Ekstra Bla-
det efter et intermezzo med en kvindelig socialdemokrats bag-
del. Helge Sander blev således kåret til den næstmest usynlige 
minister i regeringen, sidste år.

Paradoksalt nok er Helge Sander efter 3.000 dage på posten 
ikke desto mindre den minister, der har formået at ommøblere 
universitetslandskabet mest radikalt. I modsætning til sine for-
gængere, som sad på spring til mere prestigiøse ministerposter, 
blev han siddende og har regeret på godt og ondt – mest ondt – 
siden 2001.

FORANDRINGERNE ER SÅ omfattende, at kritikerne lige-
frem taler om ’Det sanderske universitet’. Universiteternes sty-
reform har gennemgået den største forandring siden Køben-
havns Universitets oprettelse i 1479. 500 års akademisk traditi-
on for selvstyre med valgte ledere er erstattet af bestyrelser 
med eksternt flertal af erhvervsledere, der ansætter rektor som 
en anden koncerndirektør. Sandhedssøgen er erstattet med 

kortsigtet satsning på forskning, der kan omsættes til penge. Sam-
tidig har universiteternes finansiering ændret sig fundamentalt. 
Færre frie midler til forskning, flere penge fordelt i konkurrence 
og øremærket til specifikke formål og forskningsområder, som po-
litikerne ønsker at fremme.

NY VIDENSKABSMINISTER er Charlotte Sahl-Madsen, der iføl-
ge statsministeren er valgt, fordi hun er den bedste til posten og 
kan levere erfaring og fornyelse. Indtil videre må vi nøjes med at 
konstatere, at hun er uden politisk erfaring, og at hendes medlem-
skab af de konservative er lige så ny som ministertitlen. Til gen-
gæld skulle det være sikkert og vist, at hun har siddet i adskillige 
bestyrelser og arbejdet som direktør i Legos udviklingsafdeling og 
senest for Danfoss Universe. Alt sammen noget, der passer perfekt 
ind i regeringens mantra om at omdanne viden til vækst fra forsk-
ning til faktura. Snarere end fornyelse er der hermed lagt op til 
endnu mere af det samme, som Helge Sander har præsenteret os 
for de seneste ti år.    

HVORDAN DET PÅVIRKER livet på Københavns Universitet, gi-
ves der flere eksempler på i dette nummer. Burkasagen og diskus-
sionen om forskeres dobbeltroller viser, at der er stigende pres på 
forskningsfriheden, og at politiske og økonomiske interesser for-
søger at påvirke forskningens retning og resultater. Ifølge sociolog 

Heine Andersen er det udtryk for, at centralismen og topstyrin-
gen af videnskab er accelereret voldsomt i Sanders periode. Ja, 
han mener ligefrem, at der tale om »et totalitært træk i de mo-
derne demokratiers statsræson,« som er særlig markant i Dan-
mark.

Den interne ytringsfrihed på universiteterne er også under 
pres, viser gennemgangen af universitetspressens vilkår. I takt 
med at universiteterne ledes mere og mere som private koncer-
ner, ændres også holdningen til interne debatter og konflikter. 
De ses som potentielt skadelige for virksomhedens brand og 
anseelse udadtil.

 
MEGET TYDER DOG PÅ, at det ’sanderske universitet’ slet 
ikke er så specifikt sandersk endda. Der er snarere tale om et 
særligt neoliberalt svar på de udfordringer, som udviklingen af 
et globalt marked for uddannelse og forskning har skabt. 

Mange andre europæiske lande gennemgår i hvert fald en 
proces, der ligner den danske til forveksling. Den engelske ud-
gave af avisen ser denne gang på protesterne mod Bologna- 
processen og markedsgørelsen af uddannelserne, der forventes 
at føre til store demonstrationer ved det kommende topmøde i 
Wien.

Af Richard Bisgaard, ansvarshavende redaktør

»Selv om der selvfølgelig både har været perioder med vanskelige og  
indviklede sager, så er det samlet set en rigtig god oplevelse, jeg har været 
igennem. Det har været spændende, og nu da jeg ser tilbage, synes jeg  
faktisk også, at det har været en let opgave.« 

Citat fra Helge Sander, da han tirsdag den 23. februar 2010 overdrog ministerposten til sin efterfølger.

Farvel til en letvægter – der satte dybe fodspor
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afsked med Helge

SANDERS ÆRA – Helge Sander var minister for universiteterne i over 3.000 dage. Det 

er historisk lang tid at bevare magten i, og derfor havde Sander, som man siger i Ame-

rika, råd til at give lidt igen. Umiddelbart inden sin afgang nåede ministeren jovialt at 

udlodde en dag i ministerstolen i en konkurrence.

 Det var en stormombrust stol. Til det sidste var Sander en minister, som formåede at 

give både sine modstandere og embedsmænd noget at rive i. Idéen om private univer-

siteter i Danmark smed han på bordet i januar 2010, velvidende, at tanken ville sende 

opposition og studenterorganisationer direkte op i det højrøde felt.

 Sander havde også sans for den provokerende veldrejede frase. Udtrykket »fra tanke 

til faktura« – lanceret i et ministerielt oplæg fra 2003 – kom til at være emblematisk 

for hans periode.

 Af sine kritikere blev Helge Sander ofte skudt i skoene, at han var usynlig, og at han 

ikke tog åbne debatter med sine modstandere og forsvarede sine beslutninger. Sandt 

eller ej: Helge Sander var i al fald ikke bange for at træffe beslutninger. Han forvand-

lede de danske universiteter grundlæggende i sine ni år på taburetten. 

 Gense manden og læs om hans efterfølger. Online 

folkepartier i pardans om universitetet

FODSLAG – SF har været først ude, så de andre partier må forholde sig til folkesociali-

sternes udspil til en ny universitetslov. Flere penge, mere frihed til universiteterne, en 

lov om frie universitetsmedier og – ikke mindst – et brud med den nuværende bestyrel-

sesmodel er nu sat til debat.

 Og der er delvis opbakning fra flere partier, både i og uden for den kreds, der stem-

te for den nuværende lov. Forskningsordfører i Dansk Folkeparti Jesper Langballe er 

enig i, at det ikke fungerer, når universiteterne skal »ind og vende hver femøre i mini-

steriet,« og han mener, at man bør give basisbevillinger for meget længere perioder 

end nu. 

 Universitetsordfører hos Det Radikale Venstre Marianne Jelved går også langt hen 

ad vejen i takt med socialisterne. De Radikale vil dog, forsigtigt, ikke have ultimative 

krav med til kommende forhandlinger om universitetsloven. »VKS har førstefødselsret-

ten, og hvis vi andre vil have indflydelse, så er vi nødt til at acceptere, at der er nogle 

ting, de ikke vil ændre,« siger hun. 

 Socialdemokraternes forskningsordfører Kirsten Brosbøl hilser SF´s udspil velkom-

men, sådan da, men vil ikke tage diskussionen om universiteternes styringsform nu. »Vi 

kommer med vores eget udspil,« siger hun, og tilføjer, at SF’erne efter hendes mening 

er en postgang bagude med deres gods. 

 Læs hvad det hele drejer sig om online.  

Willerslevs gamle lort

GEOGENETIK – Professor Eske Willerslev og ph.d.-studerende og humanbiolog Morten 

Rasmussen har for nylig sammen med et større forskerteam genskabt genomet fra en 

cirka 4.000 år gammel vestgrønlandsk mand ud fra hår og benstumper. Det er virkelig 

fedt. Uniavisen skrev fyldigt om Willerslevs gode uge – find artiklerne online.

Cbs lukker netavis og taber over en million

AVISDØD – Copenhagen Business School (CBS) på Frederiksberg udmærker sig ved at 

udgive den ene af landets to tilbageværende uafhængige universitetsaviser. Bladet 

hedder CBS Observer, og det udkommer i ni postomdelte årlige udgaver på tryk og på 

cbsobserver.dk. Men fredag den 26. februar vil redaktører og journalister sende de sid-

ste digitale host ud i æteren, for netavisen lukker.

 CBS Observers avisbestyrelse havde inden beslutningen om lukningen ansøgt ledel-

sen på CBS om en årlig driftsbevilling på 2,7 millioner kroner for at kunne fortsætte 

driften af sine to medieplatforme. Men direktionen på CBS var kun villig til at viderefø-

re det nuværende ordinære budget på knapt to millioner.

 Dertil kommer, at CBS Observer dækker en del af sine indtægter ved salg af annon-

cer, men denne indtægt er faldet under finanskrisen, og markedskræfterne har således 

ikke kunnet redde netavisen på CBS.

 »Når regnskabet gøres op, vil vi være en halv million kroner out of pocket,« siger re-

daktør Bjørn Hyldkrog. I alt har den kortvarige satsning på en netavis kostet CBS i om-

egnen af 1,25 million kroner. 

langballe: ikke flere burkarapporter

BURKAOMHU – Selvom Dansk Folkepartis forskningsordfører ikke just er begejstret 

for burkarapporten fra Københavns Universitet, vil han ikke have foretaget en ny un-

dersøgelse. I stedet skal der indføres forbud, mens antallet af burkaer fortsat er lavt, 

mener han.

 »Den dag, der er mange hundrede kvinder, der går med burka, så er det jo for sent. 

Så skal man til at rive burkaen af de pågældende kvinder, og det er jo noget mere bru-

talt end at vise rettidig omhu.«

Se også debatten her i bladets 2. sektion.

Find artiklerne ved at surfe lidt rundt eller søge efter artiklens overskrift.

atomkrig og Mixing for et klik

KONKURRENCE – Det er på flere måder en god idé at være tilmeldt Universitets-

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

Som man kan melde fra igen, hvis man bliver træt af 

nyheder. Og så kan man vinde præmier.

Vi trækker lod blandt alle, der er tilmeldt vores nyheds-

brev inden 1. april 2010 om tre eksemplarer af Jan 

Sonnergaards ’Om atomkrigens betydning for Vilhelm 

Funks ungdom’ samt tre eksemplarer af Erlend Loes 

’Stille dage i Mixing Part’. Tre vindere får en litterær 

dobbeltforestilling.

Vinderne får direkte besked via mail. 

Meld dig til på uniavisen.dk.

YnDlingsoffEr – Helge Sander var i ni år et taknemmeligt mål for kritik af alt, 

hvad der var galt på universiteterne. Her er det Studenterrådet, som på ministerens 

vegne uddeler kvajebajere til Københavns Universitets bestyrelse, vinteren 2010. 
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nYHEDEr – Find tilmelding til 

Universitetsavisens nyhedsbrev i 

øverste højre hjørne på 

www.uniavisen.dk

VinD – Sonnergaard eller Loe-guf 

for ét sølle klik. Hvis du er heldig.

ONLINENYT

uniavisen.dk



Danske Bank-koncernen har over 20.000 medarbejdere fordelt på en række brands og afdelinger 
i Danmark, Norge, Sverige,  Irland, Nordirland, Finland og Baltikum.

Hos os behøver du 
ikke at have spidse 
albuer – det er nok 
at være skarp

Bliv graduate i Danske Bank-koncernen

Danske Graduate  – Group Programme

Få et bredt kendskab til Danske Bank-koncernen i et 
udviklingsforløb på 12 måneder. Du får et konkret job i 
et af vores forretningsområder og kommer rundt på 
mindre ophold i andre afdelinger. Vi søger kandidater 
inden for bl.a. forretningsudvikling, økonomi, HR og 
revision.

Søg senest den 15. marts.

Danske Graduate – Development & IT

Vil du være med til at sætte nye standarder inden for 
it? Følg et forløb på 21 måneder med både uddannelse 
og konkrete projekter hos en af Danmarks største it-
arbejdspladser. Vi søger kandidater til tre retninger: 
it-udvikling, test management og forretnings udvikling.

Søg senest den 30. april.

Danske Graduate er for dig, der skal i gang med karrieren efter studiet. Vi søger nyuddannede fra forskellige
uddannelsesretninger til to udviklingsforløb, der begge starter den 1. september. Som graduate bliver du 
ansat i et fast job og følger en personlig udviklingsplan. Du får masser af praktisk erfaring og deltager i 
kurser og aktiviteter, der styrker din profi l og giver dig et godt netværk. 

www.danskebank.com/danskegraduate
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burkarapport

Af Claus Baggersgaard

Forskerne på ToRs (Institut for 
Tværkulturelle og Regionale 
Studier) er blevet viklet godt 
og grundigt ind i den såkaldte 
burka-sag. Efter medierne og 
politikerne endelig var holdt 
op med at lave nye forviklin-
ger, er der igen gået kludder-
mor i sagen. 

Det er Heine Andersen, pro-
fessor ved Sociologisk Institut, 
der nu starter en principiel in-
tern debat om sagen på Køben-
havns Universitet (KU).

Han skriver i et debatindlæg 
i dette nummer, at de ansvarli-
ge på ToRs, så vidt han kan se, 
har givet køb på forskningsfri-
heden ved at underskrive en 
kontrakt, der betød, at det var 
ministeriet, der bestemte ram-
merne for rapportens offentlig-
gørelse og kunne stille krav 
om, hvilke metoder der skulle 
anvendes.

»Der er et stigende pres på 
forskningsfriheden fra mange 
forskellige sider, og vi ser, at 
der dukker flere og flere sager 
op om politiske og økonomiske 
interessers påvirkning af forsk-
ningens retning og resultater,« 
skriver Heine Andersen, der  
ikke selv er klar over, hvor  
udbredt aftaler som den fore-
liggende med restriktioner  
og ’hemmelighedsklausuler’  
er. 

»Det må være vigtigt både 
for universitetet og den brede-
re offentlighed at få det truk-
ket frem i lyset og sikre, at der 
føres en principfast og fælles 
linje, der værner om forsk-

ningsfriheden,« skriver den 
kendte sociologiprofessor i sit 
indlæg.

Danske forskere styres
Lektor Mogens Ove Madsen, 
forfatter til debatbogen Univer-
sitetets død – Kritik af den nyli-
berale tendens, mener, at for-
skerne på ToRs har givet køb 
på forskningsfriheden ved at 
gå med til at holde resultater-
ne tilbage til et af ministeriet 
bestemt tidspunkt.
 »Sagen viser eksempelarisk, 
hvad der er ved at ske med 
forskningen. Forskerne ople-
ver flere og flere bånd på, hvad 
de kan forske i, og hvornår re-
sultaterne må offentliggøres,« 
siger Mogens Ove Madsen.
 Han peger på, at institutle-
dernes muligheder for at på-
lægge forskerne individuelle 
opgaver er langt større i Dan-
mark på grund af den såkaldte 
instruktionsbeføjelse end i an-
dre lande som Finland, Tysk-
land, Sverige og Irland, hvor 
den individuelle akademiske 
frihed er fastsat ved lov.

Dertil kommer, at universi-
teterne efter fusionerne med 
de tidligere sektorforsknings-
institutioner, også har fået nye 
opgaver som eksternt rekvire-
rede myndighedsopgaver og 
politisk- og erhvervsbestilte 
forskningsrapporter. 

Hemmeligholdelse  
tidsbegrænset
Professor, dr.phil. ved ToRs 
Margit Warburg, der har ledet 
holdet bag rapporten, har 
ihærdigt forsøgt at rede tråde-
ne ud, og hun forsvarer sig og-
så mod Heine Andersens kritik 

i et svar på hans indlæg på de-
batsiderne i dette nummer. 

Hun afviser klart, at forsker-
ne har været underkastet mini-
sterielt dikterede begrænsnin-
ger i metodevalget. Med hen-
syn til hemmeligholdelsesklau-
sulen henviser hun til institut-
leder Ingolf Thuesen svar til 
Heine Andersen på samme si-
de.

Han forklarer, at det var en 
aftale fra begyndelsen af pro-
jektet, om end ikke konkretise-
ret i kontrakten, at arbejdet 
ville blive offentliggjort, men 
ikke hvornår. Efterfølgende 
blev det aftalt, at det skulle ske 
senest tre måneder efter afle-
veringen. 

Del af politisk spil
ToRs blev fra starten kritiseret 
for overhovedet at sige ja til 
opgaven, da regeringens bur-
ka-udvalg hyrede dem.

Kritikerne mente, at forsker-
ne lod sig bruge som politisk 
syltekrukke, da den dengang 
nyudnævnte konservative inte-
grationsordfører Naser Khader 
havde foreslået at forbyde 
stærkt tildækkende muslimske 
gevandter i det offentlige rum. 
Han havde glemt at tage hen-
syn til, at et forbud sandsynlig-
vis ville være i strid med 
grundloven, og den konserva-
tive partiledelse havde brug 
for at få afsluttet sagen uden at 
tabe for meget ansigt.
 Derefter kom instituttet un-
der beskydning, fordi man ikke 
ville give pressen aktindsigt i 
hverken delresultater eller 
kommunikationen med mini-
steriet. 
  

Makværk eller hæderligt 
arbejde
Rapportens indhold fik heller 
ikke en pæn modtagelse af po-
litikerne, der oprindeligt havde 
efterspurgt en undersøgelse.

Pia Kjærsgaard, formand for 
Dansk Folkeparti, kaldte den 
»fup og svindel« og »amatørag-
tig« og udtalte, at hun overve-
jede at anmelde forskerne til 
Udvalgene vedrørende Viden-
skabelig Uredelighed, men det 
er dog blevet ved truslen efter 
institutlederen på ToRs opfor-
drede hende til at gøre det.  

Hun og Naser Khader kriti-
serede først og fremmest, at 
forskerne som led i deres un-
dersøgelse også havde hen-
vendt sig til imamerne Abdul 
Wahid-Petersen og Abu Bashar 
samt Islamisk trossamfund, 
som Pia Kjærsgaard betegner 
som »ekstremister«.
 Forskerkolleger inden for 
feltet fra Aarhus Universitet og 
Syddansk Universitet mente, 
at kildevalget virkede tilfæl-
digt, mens eksperter fra det vi-
denskabsteoretiske felt mente, 
at burka-forskerne havde gjort 
det udmærket.

Vanskeligt dilemma
Ifølge Jens Schovsbo, professor 
ved Det Juridiske Fakultet og 
formand for Praksisudvalget, 
har forskningsfriheden højeste 
prioriteret på KU. Han under-
streger, at der ikke er indkom-
met nogen klage til udvalget 
over burka-rapporten.

Han kender kun til sagens 
nærmere omstændigheder fra 
debatten, men mener person-
ligt, at det virker som om, 
ToRs har grebet sagen fornuf-

tigt an, og at valget af forsk-
ningsdesign har været fagligt 
begrundet. 

»Forskerne er blevet sat i en 
yderst vanskelig problemstil-
ling, fordi der ligger en indbyg-
get spænding mellem det vi-
denskabelige ideal om altid at 
søge den fulde sandhed og det 
at svare på en konkret opgave. 
KU har en forpligtelse til at 
medvirke til, at samfundsde-
batten foregår på et oplyst 
grundlag, så det er vanskeligt 
at forestille sig, at vi skulle 
nægte at fremskaffe informati-
oner om et emne, når ministe-
riet direkte beder om det,« si-
ger han.
 Jens Schovsbo understreger, 
at en hemmeligholdelsesklau-

sul ikke nødvendigvis er i strid 
med god videnskabelig prak-
sis, så længe den er tidsbe-
grænset.
 »Forskere kan ikke aftale, at 
deres forskningsresultater ikke 
må offentliggøres, eller at of-
fentliggørelse kun kan ske med 
hvervgivernes tilladelse, da 
der så ville være tale om cen-
sur. Hovedreglen er, at man 
kan acceptere en tidsbegræn-
set udsættelse af kortere varig-
hed, men det bygger på en 
konkret vurdering i hvert en-
kelt tilfælde. Det kan godt væ-
re, at klausulen i forbindelse 
med burka-rapporten skulle 
have været formuleret lidt an-
derledes,« siger han.   

clba@adm.ku.dk

Slør over forskningsfrihed

københavns universitets regler  
om god videnskabelig praksis

Stk. 3. Universitetet skal værne om sin forskningsfrihed og sø-

ge højeste niveau af videnskabelig standard og etik. Forsk-

ningsfrihed indebærer frihed til at vælge forskningsemne, fri-

hed til at stille spørgsmål, frihed til at bestemme hvilket mate-

riale og hvilke metoder man vil benytte for at finde svar, og 

frihed til at fremlægge hypoteser, resultater og ræsonnemen-

ter offentligt. Universitetet skal sikre, at de forskningsstrategi-

ske rammer, der fastlægges i udviklingskontrakten for univer-

sitetets virksomhed, ikke unødigt begrænser forskningsfrihe-

den for den enkelte medarbejder. Universitetet skal sikre, at 

forskningsopgaver tilrettelægges og fordeles, så hver enkelt 

videnskabelig medarbejder så vidt muligt selv kan vælge 

forskningsemne. Endelig skal universitetet sikre faglig åben-

hed i forskningsmiljøerne, således at mangfoldighed og gensi-

dig kritik kan komme til fri udfoldelse.

Se reglerne her 

http://praksisudvalget.ku.dk/regler_vejl/pu_regler.pdf/

FAKTA

Optællingen  
af brugerne af  
muslimske klæde-
dragter har udløst 
en heftig debat  
om grænserne for 
forskningsfriheden 
og hvad, forskerne 
bør skrive under 
på, når de laver  
undersøgelser 

P
H

O
T

O
S

C
O

M

BAGGRUND



6    UNIVERSITETSAVISEN 2  ·  2010

PORTRÆT

troede var på en bestemt måde, har vist sig ikke 
at passe.« 

»Der er derfor helt klart et metodisk paradig-
meskift på vej inden for hvordan man tester bio-
logiske hypoteser. Det er ikke helt trivielt, for 
det har gjort det tydeligt, at de fleste af de klassi-
ske konklusioner, der har været, i høj grad er 
drevet frem af forkerte antagelser og forkert 
brug af statistiske metoder.«

upopulære resultater
Så I tilbageviser en række af de vigtigste biologiske 
hypoteser vedrørende diversitet?

»Ja. Vi ved i dag, at vi forstår mindre end vi 
troede af, hvad der bestemmer fordelingen af liv 
på jorden. Blandt andet har de hidtidige konklu-
sioner været skævvredet af datamængder fra al-
mindelige arter – dem, der er vidt udbredte og 
forekommer i stort antal.« 

»De fleste af vores klassiske konklusioner ved-
rørende økologiske og evolutionære regler er for 
så vidt rigtige nok for disse arter – men det, der 
faktisk er karakteristisk for jordens biologiske 
mangfoldighed, er, at det er ekstremt sjældent at 
være almindelig, både når det gælder antallet  
af individer og i forhold til geografisk udbredel-
se.«

»Jeg har så været med til at vise, at mange af 
de regler og forståelser, vi har fået for de almin-
delige arter, ikke gælder for de sjældne arter – 
og eftersom størstedelen af jordens diversitet og 
diversitetsmønstre er og forårsages af sjældne 
arter, er det lidt trist at finde ud af, at de nuvæ-
rende foreslåede regler ikke gælder for dem!«

Den hellige gral
Men det må vel vække et ramaskrig i forskerkred-
se, når grundlæggende antagelser pludselig anfæg-
tes?

»Emnet her har beskæftiget biologer i 200 år, 
og spørgsmålet om, hvad der bestemmer forde-
lingen af liv på jorden, regnes for ’Den hellige 
gral’ i biologien. I 1980’erne og 1990’erne fik 
man ligesom arbejdet sig frem til en konsensus 
om, at det nutidige klima var den væsentligste 
faktor, så da vi med vores resultater udfordrede 
den forståelse, blev vi ikke så populære. Der blev 
set meget kritisk på vores resultater – og det skal 
der. Men udviklingen er gået stærkt, og i front-
forskningsmiljøerne er der næppe mange til- 
bage, der hænger ved de gamle opfattelser. Så 
jeg vil ikke sige, at vi har fundet svaret på 
spørgsmålet om Den hellige gral – men vi har få-

– det er en holistisk tilgang, der forener alle de 
større forskningsdiscipliner inden for den del af 
biologien, som beskæftiger sig med organismer. 
Biogeografi, samfundsøkologi, populationsbio-
logi, populations-genetik og videre ned til meta-
bolisme i celler – hver af disciplinerne står for en 
lille del af puslespillet. Lidt poppet kan man sige, 
at vi leder efter naturlovene.«

Metodisk paradigmeskift
Du er blevet kaldt vor tids Darwin. Er der tale om 
et grundlæggende paradigmeskift i biologien på 
baggrund af dine forskningsresultater?

»Det med vor tids Darwin, det er noget én 
journalist har fundet på, og nu kører det bare 
rundt. Jeg gør alt hvad jeg kan for at skyde det 
ned – det er dybest set baseret på en misforståel-
se. Darwin beskæftigede sig med mange ting, og 
ved nogle af tingene havde han virkelig fat i den 
lange ende, andre ikke…«

Hmm, der røg min overskrift til dette inter-
view…

»Men der er faktisk et metodisk paradigme-
skift i det vi laver i forhold til, hvordan man ty-
pisk har angrebet makroøkologiske spørgsmål 
inden for de seneste årtier.« 

»I makroøkologien har man i høj grad forsket 
ved se på statistiske korrelationer og derudfra 
prøve at udlede sammenhænge og teste hypote-
ser. Man har fx set på den rumlige variation af 
artsrigdom på kontinenter og sammenlignet dis-
se med de rumlige variationer af klimatiske fak-
torer for på den måde at kunne sige noget om 
klimaets indflydelse. Men ude i naturen, og på 
den store skala, har vi ikke mulighed for at lave 
eksperimenter, og det er svært at udlede årsags-
sammenhænge og teste hypoteser baseret alene 
på korrelationer. Derfor ved man aldrig, om 
man egentlig har fat i det rigtige eller det forker-
te.«

»Vi arbejder derimod med det, man kalder 
prediktive modeller. Modellerne er en slags vir-
tuelle verdener, der er indrettet som de burde se 
ud, hvis vores hypoteser og forståelser af meka-
nismer er korrekte.« 

»Disse virtuelle verdener kan vi så sammenlig-
ne med den faktiske verden og se, om de mat-
cher. Den metode har vist, at selv om der ofte er 
store statistiske korrelationer, kan de mekanis-
mer, vi har formuleret til at forklare sammen-
hængene, ikke ’generere’ den virkelige verden. 
Det er der en masse gode grunde til – men lidt 
populært sagt kan vi se, at det meste af det, vi 

ElitEforskning

Af Cecilie Hestbæk

Mens jeg venter foran Carsten Rahbeks kontor, 
kommer en dame forbi bærende på et bur med 
en due. Så er scenen ligesom sat. På Biologisk 
Institut er der ikke noget opsigtsvækkende i at 
slæbe rundt på diverse fjerklædte skabninger i 
arbejdstiden. 

Carsten Rahbek har ingen fugle, men derimod 
en tom kaffekop i hånden, da han kommer styr-
tende op ad trappen. Han åbner døren til sit 
kontor, og det er befriende roligt at komme væk 
fra gangen, der er larmende og støvet. Håndvær-
kere er i gang med at gøre klar til nogle af de 50 
arbejdspladser, som det nye Center for Makroø-
kologi, Evolution og Klima kommer til at rum-
me.

Centeret er Biologisk Instituts nye guldæg, og 
de ansatte skal bedrive grundforskning inden for 
en række grundlæggende områder af biologien. 
Carsten Rahbek er leder af centeret, som skal 
kombinere den nyeste forskning inden for flere 
fagretninger. Målet er intet mindre end at forstå, 
hvad der bestemmer fordelingen af liv på jor-
den. 

For nyligt blev Carsten Rahbek tildelt Det Frie 
Forskningsråds Eliteforsk-pris 2010. Forskning 
er dog ikke det, han har mest tid til lige nu, hvor 
han har et center, der skal etableres, fortæller 
han, og haster ud for at hente en kop koffein-for-
syning, før vi begynder interviewet.

Carsten Rahbek kommer tilbage, og vi sætter 
os til rette i den lille sofagruppe ved siden af en 
udstoppet fugl og en halvvissen stueplante.

forsker i makroøkologi
Du forsker i makroøkologi og klimaforandringer. 
Er det ikke bare traditionel forskning tilsat moder-
ne buzz-words som prædikater?

»Vi beskæftiger os med fuldstændig de samme 
spørgsmål, som Darwin, Humboldt og Wallace 
gjorde. Makroøkologi er en term, der er kommet 
på inden for de seneste ti-femten år. Det, der ka-
rakteriserer makroøkologien, er at prøve at for-
stå de grundlæggende principper for hvad der 
bestemmer fordelingen og diversiteten af liv på 
jorden. Eksempelvis kan man godt studere træer 
i danske skove, men det vil først være makroø-
kologi, når man kan udlede generelle regler, der 
fx også gælder for skove i Italien.« 

»Til det er makroøkologien et godt framework 

Biologisk Instituts
store guldæg

Mens resten af Instituttet er ramt af nedskæringer, er Carsten Rahbek  
for nylig blevet tildelt en af landets mest prestigefyldte forskningspriser og  
har fået midler til etablering af et nyt, stort grundforskningscenter

»Det er vigtigt at gøre 
op med sig selv, at 
man virkelig vil forsk-
ningen. Det er ikke  
et otte-til-fire-job –  
det er hårdere, end 
mange måske tror.«



UNIVERSITETSAVISEN 2  ·  2010    7

dens arter og økosystemerne vil være. Men når 
vi fundamentalt ikke har forstået mekanismerne 
bag klimapåvirkningen af arterne, er det ret 
svært at gå ud og vejlede beslutningstagere om, 
hvad der skal gøres. Det er det, vores forskning 
kan give redskaberne til.«

»Den anden store udfordring, vi står overfor, 
er udryddelse af arter: 20-30 procent af verdens 
arter er i risiko for at uddø, hvis vi fortsætter 
som hidtil med at ødelægge jordens økosystemer 
og den plads, naturen har at være på. Forudsæt-
ningen for at lave en videns- og databaseret stra-
tegi for, hvordan vi håndterer disse problemer, 
er at forstå grundlæggende, hvad der bestem-
mer, hvordan og hvorfor naturen er, som den er. 
Vores forskning giver på den måde et grundvi-
denskabeligt fundament for at lave de bedst mu-
lige samfundsmæssige og politiske beslutnin-
ger.«

regeringen leverer retorik
Du har tidligere kritiseret netop de politiske tiltag 
for at sikre biodiversiteten i Danmark?

»Det, jeg har kritiseret, er, at naturpolitikken i 
Danmark mest er retorik, og at retorikken ikke 
er fulgt op af handling. Når politikerne har sagt, 
at de vil gøre noget eller at de gør noget, så har 
jeg – når adspurgt af journalister – måtte henvi-
se til data og fakta. Danmark har fx ikke en 
handlingsplan for, hvordan man vil stoppe tilba-
gegangen i biodiversitet, selvom man allerede i 
2002 lovede EU at standse den negative udvik-
ling inden 2010. Betyder det så noget? Ja, vi kan 
bare se, at naturen ikke har fået det bedre af, at 
der ikke bliver gjort noget aktivt for at forvalte 
og sikre den bedre. Og når vi laver økonomiske 
’cost-efficiency’ analyser, viser resultaterne, at 
det, der gøres, ikke har megen effekt.«

Din forskerkarriere er foregået i lyntempo. Du 
blev ph.d. som 30-årig, lektor som 32-årig og pro-
fessor som 36-årig. Hvordan laver man en ’Car-
sten Rahbek’ og bliver eliteforsker så hurtigt?

»Det er vigtigt at gøre op med sig selv, at man 
virkelig vil forskningen. Det er ikke et otte-til-fi-
re-job – det er hårdere, end mange måske tror. 
Og så betyder det også meget, at man ikke bliver 
en discipel af én måde at anskue tingene på – så 
bliver det svært at lave noget nyt. Derfor er det 
også vigtigt at opleve noget andet end Køben-
havns Universitet – så vil man også finde ud af, 
at KU faktisk er et ret godt sted at være,« slutter 
Carsten Rahbek.

 

et skudt troen på, at vi havde det, ned! Det er jo 
bestemt fremskridt i rent forskningsmæssig for-
stand.«

Okay, men hvad gør man så nu?
»Vores forskningsambition er at få formuleret 

den konceptuelle måde, hvorpå vi kan bringe de 
evolutionære og de økologiske processer sam-
men i den samme model og samtidig forstå de 
historiske klimaforandringer i sammenhæng 
med klimaet i dag – og i fremtiden. Netop fordi 

vi ikke ville få lov til at lave storskala-eksperi-
menter med jorden, er dette ikke så lige til. I den 
forbindelse kan man faktisk sige, at den globale 
opvarmning, der sker lige nu, er dét storskala-
eksperiment, vi nok aldrig havde fået lov af til at 
udføre af Forskningsrådet. Det er jo ikke, fordi vi 
ønsker det, men det giver os en mulighed for at 
lave nogle modelforudsigelser, og så i takt med 
klimaforandringerne se, om modellerne holder 
stik.«

Vi leverer videnskab
Hvad er den samfundsmæssige relevans af de re-
sultater, I håber at få?

»Den grundforskning, vi laver, er vigtig for 
især to store samfundsmæssige udfordringer.

Den ene er klimaforandringerne, som vil ven-
de op og ned på tingene – og mere end folk 
egentlig gør sig klart, tror jeg. Hvis vi vil lave til-
tag for at gøre de negative effekter mindre, er 
det vigtigt at forstå, hvordan effekterne på jor-

uDDØD – I dag er 30 procent 

af verdens arter truede. Rahbek 

og co. prøver at forstå hvordan 

klima og mennesker i historisk 

tid har udryddet arter for at 

undgå at historien gentager sig.
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res mere nu. Vi skal ride med 
på den gode bølge,« siger hun.

De to piger er ikke i tvivl om, 
hvad de studerende får ud af 
blokaderne.

»Opmærksomhed! Den stør-
ste sejr for os var, da sagen om 
fyringerne blev taget op i en 
debat i Deadline,« lyder det fra 
Marie Louise Bornø, der des-
uden lover, at de studerende 
vil fortsætte protesterne.

»Det stopper ikke her. Vi bli-
ver ved,« siger hun, og de to pi-
ger bevæger sig ind mod et af 
Geocenters auditorier. Under-
visningen fortsætter. Og det 
gør kampen mod nedskærin-
ger også.

mahp@adm.ku.dk

opbakning til aktionerne?
»Den har været god,« siger 

Marie Louise Bornø lidt forsig-
tigt.

Du tøver lidt?
»Altså,« forsætter hun, »der 

er helt sikkert en generel be-
kymring herude. Men det er 
lidt svært at vurdere, om folk 
nu allerede har glemt det. Om 
de siger: »Nå, det gik jo godt«, 
og så ikke gør mere. Der skal 
gøres noget mere nu, ellers 
glemmer folk det.«

Anne Thane Christensen 
nikker.

»Vi har jo en tæt kontakt 
med hinanden herude. Vi sid-
der samme sted, har samme 
kantine, og kender folk. Derfor 
tror jeg, at det er lykkedes godt 
for os at få opmærksomhed 
indtil videre. Men der skal gø-

overhovedet skal brokke sig. 
Han har selv oplevet de negati-
ve konsekvenser ved besparel-
serne.

»En af de linjer, jeg selv har 
overvejet at læse, er blevet 
nedlagt. Så enten må jeg jo fin-
de en anden linje eller finde 
noget helt andet at læse,« for-
klarer han.

Men nytter det noget at de-
monstrere? Frokostkammera-
ten Martin Nielsen er ikke sik-
ker.

»Næh, det gør det nok ikke 
lige med det samme. Men må-
ske i det lange løb. Jeg tror da, 
man vil tænke mere næste 
gang, der skal lægges budget,« 
siger han.

ikke den samme  
uddannelse
Under blokaden var Studenter-
rådet på KU ude med en mel-
ding om, at de mange nedskæ-
ringer har gjort, at geofagene i 
dag er markant ringere uddan-
nelser end dem, de studerende 
begyndte på.
 Og netop frygten for en dår-
ligere kandidatgrad kan Male-
ne Christensen og Luise Raus-
sen tilslutte sig. Begge læser 
geografi på andet år og deltog i 
blokaden.

»Man er jo bekymret for, om 
de fag, man regnede med at 
skulle læse, bliver nedlagt. 
Man risikerer jo faktisk, at ens 
hovedområde bliver nedlagt, 
og så må man jo søge videre,« 
siger Malene Christensen.

Også for Luise Raussen kan 
besparelserne i yderste konse-

»Jeg har hørt noget om det, og 
jeg synes ikke, det er fedt. Men 
det er ikke noget, jeg har tænkt 
mig at gå så meget ind i kam-
pen for. Jeg har ikke været po-
litisk aktiv før, så jeg har nok 
ikke den helt store fornemmel-
se for, om det gør en forskel,« 
lyder det fra Ditte Christensen.
 Hverken hun eller Emil Han-
sen har været med til blokaden 
eller nogle af de andre demon-
strationer tidligere på måne-
den.

»Blokaden gik ud over un-
dervisningen. At lukke under-
visningen for at få mere under-
visning, det er måske ikke den 
smarteste måde at gøre det 
på,« siger han, mens Ditte 
Christensen skynder sig at ind-
skyde:

»Men det er jo fedt, at de fik 
så meget opmærksomhed for 
blokaden. Og vi støtter det jo.«

find et andet studie
Hm, måske finder man mere 
kampgejst inde i Geocenters 
kantine.

Herinde sidder to unge fyre 
og spiser hjemmebragt frokost. 
Der er kyllingefilet på bordet, 
og noget der ligner en fiskefri-
kadelle. De deltog begge to i 
blokaden og har også været 
med til et par møder i GeoFag-
rådet.

»Man vil jo gerne vise sin 
utilfredshed. Og som førsteårs-
studerende på Geologi er det 
jo os, besparelserne vil ramme 
i de kommende år,« svarer 
Mads Steiness, den ene fyr, på 
spørgsmålet om, hvorfor man 

raMt af bEsparElsEr

Af Mathias Holm Pedersen

De fleste studerende vil nok 
gerne læse på et velrenomme-
ret studie, som folk kender og 
taler om. Men hvad nu hvis 
det, folk siger, er dårligt? Hvis 
ens studie alene forbindes med 
fyringer, dårlig økonomi, få 
studerende og utilfredse un-
dervisere?

Universitetsavisen er taget til 
KU’s Geocenter på Øster Vold-
gade for at lodde stemningen 
på et at de institutter, der har 
været mest i vælten i forbindel-
sen med den netop gennem-
førte fyringsrunde. 

Det er her fremtidens geo-
grafer og geologer holder til. 
Og det var her flere hundrede 
vrede studerende tidlig om 
morgenen den 1. februar blo-
kerede for al undervisning. De 
er utilfredse med fyringerne af 
19 medarbejdere, over udsig-
ten til færre fag, mindre under-
visning, og i det hele taget en 
dårligere uddannelse.

gør det en forskel?
Klokken er lidt i 12 denne tors-
dag, og det betyder frokost-
pause. Ned ad trappeopgange 
og ud ad elevatorer begynder 
studerende nu at pible frem, 
færdige med dagens første un-
dervisning.
 To af dem er Ditte Christen-
sen og Emil Hansen, der begge 
læser geologi på første år. 
Hvad synes de om nedskærin-
gerne?

Instituttet alle taler om

Besparelserne på Institut for Geografi og Geologi har fyldt godt i medierne siden vrede  
studerende blokerede undervisningen først i februar. Men hvordan er stemningen på et  
institut der både er ramt af fyringer, faldende optag og mediernes negative omtale?  
Universitetsavisen tog på besøg

»Den største 
sejr for os var, 
da sagen om 
fyringerne 
blev taget op  
i en debat i 
Deadline.«

kvens betyde, at hun søger et 
andet sted hen.
 »Jeg overvejer helt sikkert, 
om jeg i stedet skal tage en 
kandidat i udlandet, hvor geo-
grafi er et meget større fag. El-
ler om jeg skal skifte til Life el-
ler måske til RUC,« forklarer 
hun.
 Antallet af studerende, der 
søger ind på Geografi og Geo-
logi er på ti år faldet med hen-
holdsvis 30 og 50 procent. Og 
med færre studerende, er det 
så ikke rimeligt, at man må fy-
re folk?

»Jeg kan godt se argumen-
tet,« lyder det fra Luise Raus-
sen, der mener, at man må gø-
re uddannelserne mere attrak-
tive for de unge.

Men er I ikke bange for, at al 
den negative omtale netop skal 
få endnu færre til at søge ind på 
geofagene næste gang?

»Jo måske. Hvis jeg havde 
hørt alt det her om nedskærin-
gerne, da jeg skulle til at søge 
ind selv, så ville jeg måske ha-
ve tænkt mig om en ekstra 
gang,« svarer Malene Christen-
sen.

kampen fortsætter
Frokostpausen er ved at være 
slut. Uden for kantinens store 
glasfacade står Marie Louise 
Bornø og Anne Thane Chri-
stensen og ryger. De to geogra-
fistuderende på andet år sid-
der begge i det udvalg, der 
planlagde blokaden og er altså 
nogle af dem, der går forrest i 
protesterne.  Så hvordan ople-
ver de studiekammeraternes 

kValitEtsDYk – Vores uddannelse er blevet ringere undervejs, 

mener geografistuderende Malene Christensen og Luise Raussen.
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En ph.d.-grad fra Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole på Aarhus Universitet gør 
dig til en særdeles attraktiv arbejdskraft både i det private erhvervsliv og i den off ent-
lige sektor.

Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole udbyder ph.d.-programmer som enten 
3- eller 4-årige forløb inden for fagområderne:

•  Statskundskab  •  Psykologi   •  Jura   •  Økonomi   •  Samfundsvidenskab.

Går du efter de mest attraktive job?
 

Læs mere på www.samfundsvidenskab.au.dk/phd

Ansøgningsfrister:
15. april kl. 12.00 og
15. oktober kl. 12.00

“Der er ganske enkelt fl ere job at få, fordi en ph.d.-grad giver adgang til den akademiske verden, 
men også er en fordel ved andre typer af job.”

Torben Sørensen, ph.d. fra Institut for Økonomi, Aarhus Universitet 
og ansat som analytiker i Jyske Bank
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derfor på godt og ondt sværere 
at gennemføre forandringer. 

Det offentlige bagefter
Ifølge Henrik Merkelsen, lek-
tor på Institut for Internationa-
le Kultur- og Kommunikations-
studier på CBS, har den inter-
ne kommunikation i private 
virksomheder traditionelt væ-
ret topstyret og har fungeret 
som talerør for ledelsen, men 
flere og flere har erkendt, at 
det ikke skaber den ønskede 
opbakning i organisationen.
 »Jo mere kontrol ledelsen 
har med kommunikationen jo 
lavere er troværdigheden og-
så,« siger han.
 Debatten i firmaer foregår 
oftest på blogs på intranettet, 
men man ser også i stigende 
grad i årsrapporter, at kritiker-
ne får lov til at komme til orde, 
specielt i kontroversielle bran-
cher som olie- og medicinalin-
dustrien, forklarer Henrik Mer-
kelsen.
 Alligevel er han ikke overra-
sket over, at de fleste universi-
teter er gået den stik modsatte 
vej af det private erhvervsliv.
 »Det private har erkendt, at 
den åbenlyse kontrol med 
kommunikationen påvirker 
troværdigheden, men det er ik-
ke en ny ting, at det offentlige 
kommer halsende bagefter og 
begår nøjagtig de samme fejl. 
Man kan jo også argumentere 
for, at det er håbløst gammel-
dags overhovedet at bevare en 
trykt avis, fordi erfaringerne 
viser, at internettet er et emi-
nent sted for nicheorienteret 
debat,« siger Henrik Merkel-
sen.
   
Cbs ville opruste
Noget tyder på, at de på Co-
penhagen Business School 
(CBS) lytter til deres egne eks-
perter. Således lancerede CBS 
webavisen cbsobserver.dk i 
september 2008 som supple-
ment til den trykte avis. Bevil-
lingen var på en lille million 
kroner til webprojektet over to 
år frem til august 2010.

»Det er en afgørende del af 
vores corporate branding, at vi 
har et frit, uafhængigt medie 
med en kvalificeret debat,« 
sagde uddannelsesdekan Jan 
Molin om oprustningen til CBS 
Observer i december 2008.

Det fremgik også af artiklen, 
at direktionen på CBS undrer 

Til gengæld ser Helga Mathi-
assen både fordele og ulemper 
ved, at redaktionen på Hippo-
Campus udelukkende består af 
frivillige.

»Det er ikke uden omkost-
ninger, da kvaliteten er svin-
gende, men til gengæld ved vi, 
at folk, der er i redaktionen, 
virkelig brænder for det. Nogle 
studerende har nok også et 
indtryk af, at der kun må være 
kritiske og meget politiske ar-
tikler i bladet, selvom vi har 
gjort meget ud af at oplyse om, 
at alle kan sende artikler ind, 
uanset om de er politiske eller 
bare underholdende,« siger 
hun.

absurd situation
Roy Langer, selvstændig kom-
munikationsrådgiver og for-
henværende professor ved 
Center for Virksomhedskom-
munikation på Handelshøjsko-
len, Aarhus Universitet, har ik-
ke den store tiltro til, at den 
frie universitetsavis vil overle-
ve på længere sigt. 
 Han forventer, at udviklin-
gen vil gå som på RUC, og som 
man har set på en del universi-
teter i USA, hvor der er et offi-
cielt blad eller avis med ledel-
sesinformation og et alterna-
tivt medie lavet af frivillige.
 »Konsekvensen er, at den of-
ficielle avis ikke er den, du skal 
læse, hvis du vil vide, hvad der 
sker på universitetet,« siger 
han.
 Roy Langer tilføjer, at det 
absurde ved situationen er, at 
universiteterne har en form for 
’corporate communication’ 
som forbillede, som er uddate-
ret i det private erhvervsliv.
 »Mens virksomhederne åb-
ner sig, så lukker universiteter-
ne sig som muslinger. Det kan 
virke grotesk, men det handler 
om, at de nye ledelser er lige så 
usikre som alle andre på uni-
versiteterne, overfor hvad æn-
dringerne af universitetsloven 
betyder. De oplever, at deres 
handlerum er yderst begræn-
set i forhold til ministeriet, så 
de reagerer forståeligt nok ved 
at disciplinere organisationen 
for at skabe ro,« siger Roy Lan-
ger.
 Han mener, at KU har be-
holdt sin universitetsavis, fordi 
kulturelle ritualer som fri de-
bat er mere rodfæstet på et 
gammelt universitet. Det er 

Universitetsavisens driftsudgif-
ter småpenge,« siger han.      

Debat er en kvalitets- 
sikring
Heller ikke Studenterrådet ved 
KU vil af med den uafhængige 
universitetsavis.
 »Vi studerende synes det er 
flot af rektor, at vi har et uaf-
hængigt medie, og vi håber 
fortsat at have avisen i fremti-
den. Københavns Universitetet 
er jo på størrelse med en stor 
provinsby, og der er meget 
langt til Frue Plads, så et sted 
med en fælles fri debat er nød-
vendig for at kvalitetssikre le-
delsens beslutninger,« siger 
Anne Bie Hansen, formand for 
Studenterrådet.
 Hun tilføjer, at ledelsesme-
dier generelt er tamme, over-
fladiske og udelukkende posi-
tive, så hun vil ikke udelukke, 
at de studerende vil starte de-
res eget medie, hvis Universi-
tetsavisen skulle miste sin re-
daktionelle frihed.
 »Vi foretrækker klart et fæl-
les medie, hvor vi kan diskute-
re tingene på KU. Det er langt 
bedre end at vi sidder hver for 
sig og propaganderer for vores 
synspunkter,« siger Anne Bie 
Hansen.

læserbrev startede  
studenterblad 
På Roskilde Universitet (RUC) 
startede de studerende netop 
deres egen avis HippoCampus 
i efteråret 2006 i kølvandet på 
protesterne imod, at den da-
værende rektor Poul Holm 
havde fået fjernet et læserbrev 
i det officielle blad RUCnyt fra 
en studerende der var kritisk 
overfor ledelsen. 
 Siden er der blevet ro, men 
HippoCampus og RUCnyt eksi-
sterer stadig side om side.

Helga Mathiassen, medlem 
af redaktionen på HippoCam-
pus, mener ikke, at to blade er 
den optimale løsning, men hun 
ser intet andet alternativ på 
RUC.

»Censursagen viste os, at der 
var noget helt galt med kon-
struktionen. Vi prøvede at få 
rektor til at give RUCnyt et fri-
hedsbrev, men det afviste han. 
Bladet er for kedeligt, og der er 
for få ressourcer til at lave det, 
så på RUC har vi ingen anden 
mulighed end at udgive vores 
eget blad,« siger hun.

gælder både ledelse og alle an-
dre. Med en uafhængig avis 
kan det være et dilemma, at 
omverdenen af og til får ind-
blik i nogle meget lokale pro-
blemstillinger og politisk ukor-
rekte udsagn. Det er efter min 
vurdering en pris, som vi må 
betale for at have en fri og 
åben debat. Udgangspunktet 
er jo, at alle læsere, lokale som 
eksterne, er voksne menne-
sker, der kan danne deres egne 
vurderinger,« siger Ralf Hem-
mingsen.

Han efterlyser lidt flere uaf-
hængigt analytiske artikler af 
tidens universitetsliv og –poli-
tik. Artikler, hvor den uafhæn-
gige redaktion kommer mere 
dybdeborende rundt om en 
problemstilling 

troværdighed afgørende
Poul Erik Krogshave, næstfor-
mand for Hovedsamarbejds-
udvalget på KU, er overbevist 
om, at de ansatte fortsat øn-
sker en uafhængig universi-
tetsavis.
 »Det er vigtigt for en stor ar-
bejdsplads som KU at have en 
kommunikationskanal, der vir-
ker samlende. Avisen skal være 
vedkommende og fremstille 
stoffet troværdigt, så læserne 
kan genkende problemstillin-
gerne fra deres egen hverdag 
og bruge avisen til at forbedre 
deres arbejdsforhold. Hvis Uni-
versitetsavisen alene var ledel-
sens og rektors organ, ville den 
med stor sandsynlighed være 
tandløs og meningsløs,« siger 
Poul Erik Krogshave.
 Han kan godt mærke, at sy-
stemet med ansatte ledere har 
gjort cheferne mere ømskinde-
de over for en kritisk fremstil-
ling af tingenes tilstand.
 »Hvis ledelsen udsættes for 
en kritik, som efter deres op-
fattelse er fejlagtig, så tænker 
de sandsynligvis, at tilværelsen 
ville være lettere, hvis der ikke 
var en avis, medarbejderne 
kunne gå til,« siger han.
 Poul Erik Krogshave tilføjer, 
at ledelsen på alle tre niveauer 
– centralt i rektoratet, på fakul-
teterne og på institutterne – 
har etableret sig med egne or-
ganer og i meget stor antal har 
ansat egne informationsmed-
arbejdere til at fremme ledel-
sens synspunkter.

»Omkostningerne er betrag-
telige, og i relation hertil er 

nye ledere hader kritik
At Universitetsavisen igen er 
under pres, overrasker ikke 
Mogens Ove Madsen, lektor på 
Aalborg Universitet og forfat-
ter til debatbogen »Universite-
tets død – Kritik af den nylibe-
rale tendens«.

Han mener, at den frie uni-
versitetsavis’ kritiske helbreds-
tilstand er en logisk konse-
kvens af universitetsloven fra 
2003. Den afskaffede det kol-
legiale selvstyre og erstattede 
det med en professionel ledel-
se. Konsistorium er blevet af-
løst af en bestyrelse med eks-
ternt flertal, og de akademiske 
råd har nu kun en rådgivende 
funktion.
 »Der er i stedet kommet et 
helt nyt lag af professionelle 
administrative ledere, der har 
behov for at vise, at de er 
handlekraftige. De har derfor 
ikke brug for, at nogen snager i 
deres dispositioner, og de vil 
have styr på, hvad der kommer 
ud i offentligheden. Det er spe-
cielt ubehageligt for dem, når 
deres egen avis skriver nega-
tivt om dem, så det er utrolig 
fristende at forsøge at lukke af 
for kritikken,« siger Mogens 
Ove Madsen.
 Han tilføjer, at det med den 
nuværende ledelsesstruktur i 
sidste ende er op til rektor, om 
der skal være en uafhængig 
avis på et universitet eller ej.
 »Hvis rektor har udsyn og 
kan tåle kritik, vil han også 
sørge for at der er en fri uni-
versitetsavis, men mange ste-
der har det udviklet sig til rene 
jubel-tidsskrifter, der er frygte-
ligt uinteressante at læse,« si-
ger han.        

Åben debat har sin pris
Ralf Hemmingsen, rektor på 
KU, understreger, at universi-
tetets nerve er den frie og åbne 
debat – også indadtil. Han støt-
ter derfor, at der er så mange 
gode platforme for dialog som 
muligt på KU. 

Rektor tilføjer, at hvis Uni-
versitetsavisen skal leve op til 
sit formål om at være fair og 
kritisk, er det vigtigt, at den er 
det i forhold til alle aktører. 

»Det er vigtigt at gå i kødet 
på alle, som kommer med ind-
læg eller lader sig interviewe: 
Hvad er det de selv vil, hvad vil 
de gøre for at løse problemer-
ne, hvad er deres motiver? Det 

friHED ElEr EJ 

Af Claus Baggersgaard

Universitetsavisen er som et 
par slidte trompetbukser, der 
har været sendt på ferie ba-
gerst i garderobeskabet, siden 
de blev håbløst umoderne sidst 
i 70’erne. Spørgsmålet er, om 
de nu efterhånden har ligget 
der så længe, at de igen er ble-
vet in, eller om de er og bliver 
et levn fra fortiden.

Mens de andre danske uni-
versiteter enten slet ikke har 
en avis, hvor de ansatte og stu-
derende kan debattere deres 
vilkår, eller har publikationer 
med begrænset eller ingen for-
mel redaktionel frihed, så har 
ledelsen på Københavns Uni-
versitet (KU) siden 1970’erne 
holdt fast i at udgive en univer-
sitetsavis med et frihedsbrev, 
der sikrer den redaktionelle 
uafhængig af ledelsen.

Selvom der har været op- og 
nedture undervejs, blev fri-
hedsbrevet opdateret og un-
derskrevet af rektor Ralf Hem-
mingsen sidste år.

Sidst der var uro om avisens 
fremtid, var da rektoratet i juni 
2008 besluttede, at avisen 
skulle overgå til at være ren in-
ternetavis og altså ikke længe-
re udkomme på papir. Det fik 
de ansattes repræsentanter i 
Hovedsamarbejdsudvalget og 
Studenterrådet til at proteste-
re, og rektor ændrede sin be-
slutning, så avisen fortsat ud-
kommer på tryk suppleret med 
en hjemmeside med daglige 
nyheder.  

Nu er der ballade igen. Den-
ne gang er det Universitetsavi-
sens budget der skiller vande-
ne. De studerende har oprettet 
en støttegruppe på Facebook 
med indtil videre 1140 med-
lemmer i protest mod spare-
planerne, og de har også ar-
rangeret et debatmøde om den 
frie universitetspresse. Ned-
skæringerne betyder, at avisen 
er skåret fra 15 til ni trykte 
numre i år. Det var ellers me-
ningen, at der først skulle gø-
res status over avisen på en 
konference om ’den samlede 
kommunikationen’ i foråret 
2010, fremgår det af nipunkts-
planen, som rektor indgik med 
repræsentanter for studerende 
og ansatte i oktober 2008.

Den frie universitetsavis:  
et levn fra fortiden eller højeste mode?
Københavns Universitets avis er det eneste tilbageværende universitetsblad med formel redaktionel  
uafhængighed af ledelsen. De fleste private virksomheder er gået væk fra rene ledelsesblade.   
På Aarhus Universitet vil de nu også have mere debat i spalterne, så måske er udviklingen vendt 
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Læs også : 
SDU skal uddanne psykologer| Børn skal skaffe viden | forskning på hjul |  Wissenregion blomstrer på tværs af grænsen | Nano-projekter kræver hjælp fra Wissenregion |fælles jagt efter studerende       

Praktisk anvendt forskning   Groft sagt er Edison blevet sat ud på et sidespor. Hans opfindelse glødepæren er i hvert fald. Den er blevet udfa-set af EU og vil ikke længere være i handelen. Baggrunden er, at glødepæren belaster vores miljø betragteligt. Det er kun få procent af den energi, der sendes ind i pæren, der udsendes 

som lys. Resten er varme. Der er altså god grund til at se sig om efter nye lyskilder. Tallene for sparepæren er noget bedre, og det var også den, der oprindeligt var set som afløseren for glødepæren. Men mange bryder sig ikke om det lys, som sparepæren giver, da det ofte virker koldt og mindre klart. Og her 

er essensen i udfordringen for glødepærens afløser: Lys har stor indflydelse på menne-skets helbred og humør.Forskere fra DTU Fotonik har udviklet et nyt lyssystem baseret på lysemitterende dio-der, LED, som både har højere energieffekti-vitet end sparepærerne og langt bedre farve-

gengivelse. Udfordringen er nu, blandt andre, at flytte forskningen over i en række nye og innovative lamper, der kan bane vejen for, at anvendelsen af LED føres videre fra „noget, der er i cykellygter“ til dagligstuen og ind i folks bevidsthed.
DTU Systembiologi · DTU Byg · DTU Fotonik · DTU Transport · DTU Aqua · DTU Fødevareinstituttet · DTU Fysik · DTU Informatik · DTU Management · DTU Kemi · DTU Kemiteknik ·  

DTU Matematik · DTU Mekanik · DTU Miljø · DTU Veterinærinstituttet · DTU Elektro · DTU Space · DTU Nanotek · Risø DTU · DTU Business · DTU Cen · DTU Danchip · DTU Bibliotek
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Fremtidens lys i centrumGlødepæren bliver udfaset. Sparepæren er upopulær. Et alternativ er fundet gennem et usædvanligt samarbejde.
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DTU vært for Fysik-ol
I 2013 kommer den internationale fysikolympiade til Danmark og ikke mindst DTU. Universitetet vil nemlig være vært for  selve konkurrencen, hvor 400 af verdens største fysiktalenter dyster om eftertragtede medaljer.  

Bliv farmaingeniør på DTU
DTU tilbyder til efteråret en helt ny kandidatuddannelse inden for farmateknologi. Her vil de studerende lære at udvikle  og optimere fremtidens lægemidler. En egenskab som  medicinalbranchen i høj grad efterspørger. 

Gør fly til letvægtere
En Professor på DTU Mekanik er blandt verdens førende, når det  gælder optimering af flyvemaskiner. Det sker ved at lave huller i flyet. Men det er ikke helt så ligetil, som det lyder, hullerne er nemlig sjældent runde.  14

18

8

Glødepæren er udfaset og den næste generation af lyskilder skal findes. Paul Michael Petersens forskningshold samarbejder med kendte designere for at skabe fremtidens lys.
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Af Richard Bisgaard, redaktør

Universitetsavisens redaktion har fået udstukket en rammebevilling i 2010 
på knap fire millioner kroner – eller cirka en million kroner mindre end den 
tidligere fik i tilskud. 

Resultatet er, at antallet af numre af den trykte avis må skæres ned fra 15 
til ni numre, og at både den engelske og danske udgave af netavisen må ud i 
en stor spareøvelse endnu inden de er kommet ordentlig i gang.
 Den kraftige besparelse begrundes med, at avisen må yde sit bidrag til de 
almindelige besparelser på universitetet, og at redaktionen sidste år havde 
et stort overforbrug i forhold til ’primobudgettet’ på 1,4 millioner kroner.
 Redaktionen og Bladudvalgets økonomigruppe har på det kraftigste be-
stridt, at der er brugt flere penge end aftalt i den nipunktsplan, som rektor 
indgik med repræsentanter for studerende og ansatte i oktober 2008. Den 
fastslog, at avisen skulle udkomme med ’samme udgiftsramme’ i 2009, dog 
således at postomdelingen for de fleste numres vedkommende skulle erstat-
tes af intern stakomdeling, og at de herved sparede portoudgifter på cirka to 
millioner kroner i stedet skulle anvendes delvis til at udvikle en netavis på 
dansk og engelsk og resten til en reservepulje.
 De samlede udgifter til avis og netaviser sidste år blev på i alt 6,2 millio-
ner kroner – hvilket næsten på øre svarer til udgifterne i 2008 og i 2007.
 To tredjedele af ’overforbruget’ på 1,4 millioner kroner er efter bladud-
valgets opfattelse kunstigt frembragt af direktionen selv ved administrativt 
at fastsætte KU’s tilskud til avisen en million kroner lavere end forudsat i 
nipunktsaftalen mellem rektor og repræsentanterne for studerende og an-
satte. 

Og de resterende 400.000 kroner kan tilskrives finanskrisen, som fik an-
nonceindtægterne til at falde endnu mere end frygtet som følge af ophøret 
af postomdelingen af de fleste numre.
 Bladudvalgets indvendinger er dog ikke blevet taget til følge, hvorfor 
redaktionen i indeværende år må indstille sig selv og læserne på smalhals.

stor læserundersøgelse i foråret
Redaktionen vil selvfølgelig gøre alt for, at besparelserne bliver så lidt 
mærkbare som muligt og ikke afgørende går ud over den journalistiske kva-
litet. Om det lykkes, vil du som læser få mulighed for at vurdere, når der i 
løbet af foråret gennemføres en stor læserundersøgelse af både den trykte 
og de to elektroniske aviser. 
 Undersøgelsen skal bruges som baggrundsmateriale til det statusseminar, 
som ifølge nipunktsplanen skal afholdes i foråret 2010 for en bred kreds på 
KU, inklusive Hovedsamarbejdsudvalget, Studenterrådet og kommunikati-
onsmedarbejdere. På programmet står en evaluering af den samlede kom-
munikation, herunder en vurdering af de tekniske muligheder og papirver-
sionens fremtid.
 På et møde mellem parterne bag nipunktsaftalen for nylig enedes man 
om, at læserundersøgelsen skulle laves af analysebureauet Capacent og fi-
nansieres over rektors budget. Samtidig blev tidspunktet for seminaret fast-
sat til en dag i juni.

 

sådan rammer besparelserne læserne

Den trykte avis
–  udkommer med ni numre i stedet for 15

–  postomdeles kun to gange mod fire gange sidste år

–  bringer en tredjedel færre freelanceartikler

–  stopper brug af professionelle fotografer

universitetsavisen.dk
–  Foto og freelance skæres med 2/3

–  Ingen backup under sygdom i den faste stab

–  Ingen opdatering af siden i weekenden

–  Færre aktuelle fotos – flere fra arkiv

–  Artikelvolumen på normale hverdage beskæres med cirka 40 procent

university post
–  Freelancebudget beskæres med cirka en tredjedel

–  Ingen dækning ved sygdom i den faste stab

–  Antallet af dagligt producerede artikler beskæres med en femtedel

emner op og stille skarpt på de 
steder skoen trykker. Jeg hå-
ber, at Campus bliver mere kri-
tisk i fremtiden,« siger Mads 
Hvidtved Grand.
 Han afviste ellers selv for ny-
ligt et læserbrev fra en tidlige-
re ansat, der var kritisk overfor 
rektors holdning til brugerbe-
taling, men det var ikke et for-
søg på at knægte den frie de-
bat, forsikrer han.
 »Det er som internt medie 
fremover forbeholdt ansatte og 
studerende at skrive debatind-
læg i Campus, men redaktio-
nen arbejder i øjeblikket på en 
relancering af avisen med fo-
kus på at styrke den interne 
debat og læserinddragelsen. 
Man skal passe på med at be-
tragte kritik som noget nedbry-
dende. Mange har en oprigtig 
interesse i deres arbejdsplads 
eller studiested, og det kan kri-
tikken være med til at opbyg-
ge,« siger Mads Hvidtved 
Grand.

Så måske er den kritiske uni-
versitetsavis ikke ved at dø alli-
gevel, men er på vej mod sin 
anden ungdom i stedet.

clba@adm.ku.dk

munikation. Der er blandt an-
det blevet ansat en ny medie-
chef, der skal fungere som an-
svarshavende redaktør for fle-
re af universitetets medier. 

Mads Hvidtved Grand, vice-
direktør for kommunikation på 
AU, understreger, at det ikke 
betyder, at ledelsen skal til at 
blande sig mere i indholdet af 
Campus-avisen. Før var kom-
munikationschefen ansvarsha-
vende redaktør for avisen, så 
at det i fremtiden er medieche-
fen, har ingen reel betydning 
for den redaktionelle frihed.
 Ifølge vicedirektøren hand-
ler det om at give hjemmesi-
den www.au.dk, Campus, 
alumnemagasinet Augustus og 
intranettet hver deres skarpe 
selvstændige profil. For Cam-
pus betyder det, at den frem-
over udelukkende skal fungere 
som intern avis for ansatte og 
studerende.
 »Før havde Campus som en 
del af sit formål at profilere 
universitetet udadtil, men det 
giver ingen mening, når der er 
tale om et internt medium. AU 
skal have en avis som universi-
tetsbefolkningen efterspørger, 
så Campus skal tage relevante 

sig, når andre universiteter en-
ten strømliner kommunikatio-
nen ved at begrænse debatten 
eller beskærer mulighederne 
ved at skære ned på de økono-
miske midler. Både Jan Molin 
og universitetsdirektør Peter 
Pietras understregede, at det 
ikke var den vej, man ville gå 
på CBS.

I februar i år havde tonen få-
et en anden lyd, da direktionen 
besluttede ikke at bevilge de 
2,7 millioner det ville kræve at 
føre både den trykte avis og 
webavisen videre.

Beslutningen blev begrundet 
med, at der generelt skulle 
spares på CBS, og universitets-
direktør Peter Pietras under-
stregede, at den redaktionelle 
uafhængighed på ingen måde 
er til diskussion trods nedskæ-
ringerne. 

Efter en læserundersøgelse 
på hjemmesiden vedtog Avis-
bestyrelsen for CBS OBSER-
VER & cbsobserver.dk at lukke 
webavisen den 26. februar i år. 

Vil have mere debat 
Aarhus Universitet (AU) er 
netop gået i gang med en stør-
re omorganisering af sin kom-

 universitet Medie redaktionel frihed

 Københavns Universitet Universitetsavisen Ja – frihedsbrev

 Aarhus Universitet Campus Ikke formelt *

 Aalborg Universitet UGlen Uglen Nej 

 Danmarks Tekniske Universitet DTU Avisen Nej 

 Roskilde Universitet RUCnyt Nej – ikke formelt *

 Roskilde Universitet HippoCampus *  Ja 

 Copenhagen Business School CBS OBSERVER Ja – men intet frihedsbrev

 Syddansk Universitet Ingen universitetsavis*

 IT Universitetet  Ingen universitetsavis 

universitetsavisen 
på hård slankekur

Seks numre af den trykte avis skæres væk, og den 

danske og engelske udgave på nettet reduceres

Noter: Campus hører under kommunikationsafdelingen, men oplever redaktionel frihed. RUCnyt hø-

rer under kommunikationsafdelingen, men tager selv sager op. Den afgåede rektor for RUC, Poul 

Holm, fik på et tidspunkt fjernet et kritisk debatindlæg, men nu er debatten fri igen. HippoCampus 

er en græsrodsavis, som fungerer som uofficiel universitetsavis. SDU udsender ”Ny Viden” som er et 

rent forskningsmagasin

Kilde: CBS Observer december 2008

Podcast-konflikt
Halvdelen af underviserne på AU er imod podcasting af fore-læsninger – tre ud af fire stude-rende ser det derimod som en god idé. side 10

Bullshit
Begejstring, kritik og risiko for bullshit er en del af et intellek-tuelt forskerliv på det moderne generøse universitet. Debatind-læg af Claus Holm, prodekan for formidling på DPU. side 12

00’erne på AU
Hvad betød 00’erne for forsk-ningen og studielivet? En række forskere og Campus egen jour-nalist ser tilbage på det årti, vi nu siger farvel til. side 8

Nødvendig 
alliance
Miljøtilstandsrapporten Natur og Miljø 2009 fra DMU er den første rapport efter fusionen med AU. Samarbejdet er nødvendigt men ikke harmonisk, siger eks-perter. side 11

Ny lærer-
uddannelse  
på AU
Det Naturvidenskabelige Fakul-tet vil uddanne folkeskolelærere sammen med VIA University College i Århus. Men lærerfor-eningens formand tror ikke på ideen. side 3

#20Campus
”Campus lukker universitet”

Læs side 5

Tak for mere formel medbestemmelse, men…

21. dec 2009

Af Kristian serge skov-Larsen 
og Hans Plauborg
ksl@adm.au.dk / hhp@adm.au.dk

Siden et internationalt panel af top-forskere afleverede deres samlede evaluering af de danske universite-ter til Videnskabsministeriet for lidt over to uger siden, har debatten om rapporten bølget frem og tilbage. Især panelets anbefalinger af mere formelle rammer for inddragelse af medarbejderne i universitetets ledelse er blevet godt modtaget af både medarbejdere og deres fagfor-eninger. Således anbefaler panelet direkte en ændring af universitets-loven, så medbestemmelsen sikres 

mere formelt.
En af dem der blev positivt overra-sket over panelets klare udmeldinger, er professor Dion Sommer fra Psyko-logisk Institut. Inden panelet afleve-rede deres rapport, frygtede han, at den ville blive tandløs og alt for vag.  

Gode rammer for debat– Jeg er faktisk glædeligt overra-sket over rapportens konklusioner. De er et vink med en vognstang til de universitære ledelser om, at der er problemer, der skal arbej-des med. Læser man lidt indad, er det ganske klart, at forfatterne er særdeles kritiske – specielt i deres analyser og dokumentation af den 

manglende medbestemmelse på universiteterne, siger professoren, der mener, at evalueringspanelet har givet en god fælles ramme for, at universitetet begynder at arbejde med ændringer i forhold til medar-bejderbestemmelsen. 

Næste skridt er handling– Det kunne for eksempel være at inddrage de akademiske råd i ar-bejdet, som jo har gode forbindelser tilbage til deres bagland på insti-tutterne. Vi ved jo ikke, hvad den øgede medarbejderindflydelse skal gå ud på, men det er vigtig at starte en proces, der kan sikre den. Derfor er jeg da også glad for, at rektor i Campus skriver, at det er en god rapport med en række spændende anbefalinger. Det er et positivt tegn. Næste skridt må være at skride til handling. Jeg vil gøre mit til, at rapporten ikke bare ryger i skuffen, siger Dion Sommer, der selv var med til at formulere et evaluerings-bidrag fra en række ansatte på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Og han glæder sig over, at de vig-

tigste konklusioner i den evaluering også er at finde i rapporten fra det internationale panel.

skal være formelt
På Handelshøjskolen har næstfor-manden i Akademisk Råd, profes-sor Poul Krüger Andersen, endnu ikke nærlæst evalueringspanelets endelige rapport. Men på baggrund af omtalen i pressen og diskus-sionerne, da panelet i sin tid var på besøg på Aarhus Universitet, mener han, at debatten om medbestem-melse bør handle om, hvorvidt medarbejdernes indflydelse skal være formelt fastlagt. 
– På Handelshøjskolen har vi valgt en model, hvor medarbejderne har stor mulighed for at blive inddraget i diskussionerne. Men hvorvidt der på et universitet eller et fakultet er reel indflydelse til de ansatte, beror i øjeblikket i høj grad på den aktuelt siddende ledelse, da pligten til ind-dragelse ikke er nedskrevet. Det er også et af de punkter, jeg kan forstå, 

… er medarbejderne klar til at bruge den? Det internationale evalueringspanels anbefalinger om medarbejderinddragelse bliver hilst velkommen af de ansattes repræsentanter. Medarbejderne skal bare også selv huske at komme op af stolen.

#20Campus
21. dec 2009

Fodbold  
på Formel
Hvordan udfører man det perfekte spark til en fodbold? AGF’s Jakob Poulsen besøgte for nylig Institut for Idræt, hvor lektor Thomas Bull Andersen gennem flere år har forsket i det perfekte fodboldspark. side 16

Fo
to

: Je
sp

e
r R

a
is/A

U
-fo

to

FoRTSæTTES PÅ SIDE 3  

er Edison
opfindelse
blevet udfa-
handelen.

belaster vores
procent af den

udsendes

som lys. Resten er
grund til at se sig

Tallene for sparepærendet var også den, der
afløseren for glødepæren.sig ikke om det lys,
det ofte virker koldt

Fremtidens lys i centrumGlødepæren bliver udfaset. Sparepæren er upopulær. Et alternativ er fundet gennem et usædvanligt samarbejde.

Glødepæren er udfaset og den næste generation af lyskilder skal findes. Paul Michael Petersens forskningshold samarbejder med kendte designere for at skabe fremtidens lys.

Tak for mere formel medbestemmelse, men…
tigste konklusioner i den evaluering også er at finde i rapporten fra det internationale panel.

kal være formelt
På Handelshøjskolen har næstformanden i Akademisk Råd, professor Poul Krüger Andersen, endnu ikke nærlæst evalueringspanelets endelige rapport. Men på baggrund af omtalen i pressen og diskussionerne, da panelet i sin tid var på besøg på Aarhus Universitet, mener han, at debatten om medbestem
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- Kønspolitisk konference på ruc

- Khalid: Jordans første homo

- Studerende får for lidt feedback på opgaver 

Vejledning

orskning på hjul |  Wissenregion blomstrer på tværs af grænsenNano-projekter kræver hjælp fra Wissenregion 

gengivelse. Udfordringenat flytte forskningen
innovative lamper,
anvendelsen af
der er i cykellygter“
folks bevidsthed.

Fremtidens lys i centrumGlødepæren bliver udfaset. Sparepæren er upopulær. Et alternativ er fundet gennem et usædvanligt samarbejde.

Glødepæren er udfaset og den næste generation af lyskilder skal findes. Paul Michael Petersens forskningshold samarbejder med kendte designere for at skabe fremtidens lys.

SDU skal uddanne psykologer
orskning på hjul Wissenregion blomstrer på tværs af grænsenNano-projekter kræver hjælp fra Wissenregion 

Udfordringen
forskningen

lamper,
af

cykellygter“
bevidsthed.

Fremtidens lys i centrumGlødepæren bliver udfaset. Sparepæren er upopulær. Et alternativ er fundet gennem et usædvanligt samarbejde.

Glødepæren er udfaset og den næste generation af lyskilder skal findes. Paul Michael Petersens forskningshold samarbejder med kendte designere for at skabe fremtidens lys.
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IværksætterDagen 2010 bød på både kongeligt besøg og flere interessante bud på, hvordan man kan kombinere det at hjælpe socialt udsatte grupper med at drive en bæredygtig forretning
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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 4-5debat, 2. sektion side 2-8
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Det Naturvidenskabelige Fakul-tet vil uddanne folkeskolelærere sammen med VIA University College i Århus. Men lærerfor-eningens formand tror ikke på ideen. side 3

Siden et internationalt panel af top-forskere afleverede deres samlede evaluering af de danske universite-ter til Videnskabsministeriet for lidt over to uger siden, har debatten om rapporten bølget frem og tilbage. Især panelets anbefalinger af mere formelle rammer for inddragelse af medarbejderne i universitetets ledelse er blevet godt modtaget af både medarbejdere og deres fagfor-eninger. Således anbefaler panelet direkte en ændring af universitets-loven, så medbestemmelsen sikres 

er professor Dion Sommer fra Psyko-logisk Institut. Inden panelet afleve-rede deres rapport, frygtede han, at den ville blive tandløs og alt for vag. 

Gode rammer for debat– Jeg er faktisk glædeligt overra-sket over rapportens konklusioner. De er et vink med en vognstang til de universitære ledelser om, at der er problemer, der skal arbej-des med. Læser man lidt indad, er det ganske klart, at forfatterne er særdeles kritiske – specielt i deres analyser og dokumentation af den 

tutterne. Vi ved jo ikke, hvad den øgede medarbejderindflydelse skal gå ud på, men det er vigtig at starte en proces, der kan sikre den. Derfor er jeg da også glad for, at rektor i Campus skriver, at det er en god rapport med en række spændende anbefalinger. Det er et positivt tegn. Næste skridt må være at skride til handling. Jeg vil gøre mit til, at rapporten ikke bare ryger i skuffen, siger Dion Sommer, der selv var med til at formulere et evaluerings-bidrag fra en række ansatte på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Og han glæder sig over, at de vig-

han, at debatten om medbestemmelse bør handle om, hvorvidt medarbejdernes indflydelse skal være formelt fastlagt. 
– På Handelshøjskolen har vi valgt en model, hvor medarbejderne har stor mulighed for at blive inddraget i diskussionerne. Men hvorvidt der på et universitet eller et fakultet er reel indflydelse til de ansatte, beror i øjeblikket i høj grad på den aktuelt siddende ledelse, da pligten til inddragelse ikke er nedskrevet. Det er også et af de punkter, jeg kan forstå, 
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CBS OBSERVER 1

a v i s  f o r  co p e n h a g e n  b u s i n e s s  s c h o o l  –  h a n d e l s h ø j s k o l e n  
f e b r u a r   2 0 1 0

t a x a m e t e r p e n g e  -  4     e n t r e p r e n e u r s h i p  &  i n n o v a t i o n  -  6 - 1 0     c b s  s t u d e n t s  -  1 4 - 1 5     e n g l i s h  -  1 9 - 2 4

Der er kun råd til at drive enten CBS OBSERVER eller webavisen cbsob-server.dk videre fra udgangen af februar. CBS OBSERVERs avisbesty-relse modtog ikke de 2,7 millioner kroner, de havde søgt CBS’ direktion om som det helt basale driftsbud-get, der skulle til for at drive begge medier videre. Direktionen var kun villig til at videreføre avisbestyrel-sens ordinære budget på 1,95 mil-lioner kroner i 2010.
 Webavisen cbsobserver.dk blev lanceret i september 2008 som et toårigt projekt under ledelsespuljen, vedtaget af en enig CBS-direktion. Bevillingen var på en lille mil-lion kroner over to år frem til august 2010. En betingelse var, at papirudgaven sideløbende blev produktudviklet, så indholdet blev mere analyserende og perspektiv-erende med større fokus på over-ordnede forsknings-, uddannelses- og universitetspolitiske emner.Ledelsespuljebevillingen blev i efteråret trukket tilbage med virkning fra udgangen af 2009. Webavisen undgik umiddelbart at blive droslet ned og lukket ved årets udgang, idet universitetsdi-rektør Peter Pietras påtog sig ud-gifterne til den fra sit eget budget frem til udgangen af februar 2010. 

Væsensforskellige medierBeslutningen om, hvilket af de to medier skal lukke, er et valg mellem æbler og bananer. CBS OBSERVER er velegnet til at gå i dybden med komplicerede emner og temaer, men egner sig med kun ni udgivelser om året dårligt til nyhedsformidling. 

Løbende nyhedsformidling er netop, hvad cbsobserver.dk egner sig til, og webavisen giver desuden mulig-hed for blogs, dialog og andre for-mer for webbaseret formidling. Men længere, mere dybdegående artikler forsvinder for hurtigt.
Avisbestyrelsen er af den opfat-telse, at CBS’ medarbejdere og studerende er dårligt tjent med kun at modtage den ene type informa-

tion. Redaktionen vil selvfølgelig efter bedste evne tilpasse det tilba-geværende medie, så det bedst muligt dækker CBS’ medarbejdere og studerendes behov for informa-tion og indsigt. For at afdække behovet, beder vi læserne melde ud.Den redaktionelle uafhængighed fortsætter uanfægtet uanset, hvilket af de to medier, der ender med at blive drevet videre.                1

Avis eller webavis?CBS OBSERVERs bevilling bliver ikke udvidet, så der er råd til at føre både avisen og webavisen videre. Vælg selv, hvilken 

af de to I vil fortsætte med. Det var direktionens budskab til Avisbestyrelsen, der nu beder læserne bidrage til beslutningenAf Bjørn Hyldkrog,ansvarshavende redaktør

s k æ b n e v a l g

1. september 2008 kunne redaktionen orientere om, at Kræmmerhuset var historie. Avisens nye navn var CBS OBSERVER, og den var nu suppleret med 

webavisen cbsobserver.dk. Nu har historien udviklet sig, Næste udgave af CBS OBSERVER kan meget vel være Handelshøjskolens godt 31½ årige avis’ 

afskedsudgave. Alternativt kan webavisen cbsobserver.dk slukke for kontakten efter kun halvandet år. Så hvad mener de to mediers læsere?

foto: morten andersen, fotomani.dk

Læserne med på rådCBS OBSERVER eller cbsobserver.dk – avis eller webavis – det er 
det valg, Avisbestyrelsen skal træffe. Den beslutning ønsker de at give 
læserne indflydelse på gennem en vejledende læserundersøgelse. 

Undersøgelsen vil tage fem minutter at udfylde. Det beder vi alle 
avisens og/eller webavisens læsere om at gøre. Undersøgelsen vil ligge 
på cbsobserver.dk frem til fredag den 12. februar. 

Bliv gratis studiemedlem af CBS’ernes a-kasse og få masser af fordele
Har du været studiemedlem i over et år, så vil du allerede dagen efter, du afslutter din uddannelse, være berettiget til 

dagpenge. Det vil give dig kr. 13.368 kr. ekstra, hvis du ikke har et job, når du afslutter din uddannelse. Som studiemedlem 

i CBS’ernes a-kasse, CA, får du samtidig nogle gratis tilbud, som både letter din studietid og styrker din fremtidige karriere. 

Mange er allerede medlem. Se, om du også kan blive medlem, og læs meget mere på ca.dk/studiemedlem
KARRIERE   KOMPETENCE   FORSIKRING

meget

07-jan10-ann-CBSobserver_258x70.1   1

25-01-2010   10:48:13

Læs mere på side 2

FAKTA
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sere sine forskerkolleger i of-
fentligheden.

alternativ til industrien 
mangler
Michael Larsen, professor, 
overlæge, dr.med. ved Institut 
for Neuro- og Sansefag på Det 
Sundhedsvidenskabelige Fa-
kultet og placeret på Øjenafde-
lingen på Glostrup Hospital, 
tror hverken på, at transparens 
eller selvjustits kan forhindre 
enkelte forskere i at blive 
hængt ud i medierne.

»Man må tage det for givet, 
at der før eller siden kommer 
en sag i medierne, uanset om 
man som læge søger behørig 
tilladelse hos Lægemiddelsty-
relsen til at have en relation til 
en lægemiddelvirksomhed. 
Man eksponerer sig for talrige 
faldgruber ved at arbejde med 
lægemiddelindustrien, og man 

det forholdsvis lukrative fore-
dragsmarked.

En populær og underholden-
de foredragsholder kan tjene 
op til 25.000 kroner på en af-
ten, men det er forholdsvis 
sjældent.

»Det kan påvirke formidlin-
gen, hvis de sexede og nye, 
men sagligt set ikke mest vel-
begrundede synspunkter do-
minerer. De ekstreme syns-
punkter kan blive overrepræ-
senteret, fordi de er mere salg-
bare. De gør det lettere at 
komme i et program som  
Deadline,« sagde Klemens 
Kappel.
 Han understregede dog, at 
de seriøse, karrierebevidste for-
skere snarere helt vil afstå fra at 
formidle til offentligheden. 
(Læs mere i Videnskabet i 2. 
sektion, red.).  

 
Åbenhed virker ikke 
Klemens Kappel afviste samti-
dig, at transparens – åbenhed 
– om forskernes økonomiske 
interesser er nok til at løse pro-
blemerne. Han kom med et 
tænkt eksempel fra klimaforsk-
ningen:
 »Forestil jer, at én forsker si-
ger, at klimaet bliver varmere, 
og offentligheden får at vide, 
at han er sponsoreret af virk-
somhed A. En anden forsker si-
ger, at klimaet bliver koldere, 
og vi får at vide, at han får pen-
ge af virksomhed B. Man kan 
dermed ikke konkludere, at 
klimaet er konstant, men blot 
at vi ikke ved noget om klima-
et. Transparens gør os altså 
blot bevidste om vores uviden-
hed, men øger ikke forståel-
sen,« sagde han.

Klemens Kappel talte i stedet 
for, at forskerne skal regulere 
sig selv ud fra et ideal om sag-
lighed og relevans. Det forud-
sætter dog villighed til et opgør 
med en forestilling om kollegi-
alitet, der gør det svært at kriti-

Han mener, reglerne er gode 
nok, som de er. Forskerne skal 
i dag have godkendt og skrive 
under på, at de ikke har anden 
bibeskæftigelse end den dekla-
rerede.
 »Retningslinjerne er et godt 
første skridt, men jeg er ikke 
tilhænger af at gå så vidt, at al-
le og enhver skal kunne klikke 
sig ind og læse, hvad alle KU-
ansatte laver. Det er lige før vi 
alle skal aflevere vores cpr-
nummer til offentligheden for 
at arbejde på KU. Jeg synes, at 
det er godt nok, at KU som or-
ganisation ved, hvad forskerne 
laver, så vi kan gå ud og for-
svare dem, hvis de bliver 
hængt ud i medierne, som det 
også skete i sagen med Arne 
Astrup,« sagde Sven Frøkjær. 

Han ser heller intet problem 
i, at forskerne på fakultetet ud-
vikler forskningsprojekter i tæt 
samarbejde med private virk-
somheder.
 »Jeg er helt sikker på, at du 
kan finde eksempler på, at 
forskningsprojekter på Farma 
er blevet drejet imod industri-
ens behov. Det har jeg intet 
problem med, så længe der er 
transparens, og det ikke går  
fra generisk forskning til ren 
produktudvikling, for så bliver 
vi en underafdeling af virk-
somheden,« sagde Farma-de-
kanen. 

Ekstreme synspunkter  
sælger
Klemens Kappel, lektor ved In-
stitut for Medier, Erkendelse 
og Udvikling på Det Humani-
stiske Fakultet på KU, mente, 
at problemet er langt mindre 
på Humaniora end på de ’våde’ 
fakulteter, simpelthen fordi 
der er mindre beløb involveret 
i humanistisk forskning. Et 
problem på Humaniora kunne 
måske være, hvis forskerne sø-
ger at blive eksponeret i medi-
erne for at få foden indenfor i 

har særlige økonomiske inte-
resser? 

Er der behov for en mere 
vidtgående deklaration af øko-
nomiske interesser end den 
nuværende? 

Afhænger behovet for åben-
hed af faget, de fremsatte syns-
punkter, eller af om der er tale 
om formidling (brevkasser og 
lignende)? Hvad skal gælde i 
forhold til sponsordeklaratio-
ner?

 
forskere i medievride- 
maskinen
Et kig i aviserne det seneste år 
viser, at det ikke blot er et teo-
retisk problem, der blev disku-
teret på konferencen. Senest 
blev fedmeforskeren Arne 
Astrup således hængt ud i Poli-
tiken, fordi han fungerede som 
rådgiver for og ejede aktier i 
virksomheden Neurosearch og 
samtidigt udtalte sig i rosende 
vendinger om testresultaterne 
af firmaets kommende nye 
slankepille i medierne, blandt 
andet i et ugeblad, hvor han 
optrådte som Doktor Slank.

To forskere fra Forsknings-
center for Arbejdsmarkeds- og 
Organisationsstudier (FAOS) 
på KU blev ligeledes i forbin-
delse med de seneste overens-
komstforhandlinger i det of-
fentlige beskyldt for at lave 
analyser, der var fordelagtige 
for arbejdsgiverne, hvilket 
Dagbladet Information kædede 
sammen med at centret er del-
vist finansieret af arbejdsgiver-
organisationerne. Avisen skrev 
også, at de to var blevet ud-
nævnt til professorer efter øn-
ske fra Dansk Arbejdsgiverfor-
ening.

nej tak til total åbenhed
De nuværende regler for bibe-
skæftigelse blev formuleret af 
et udvalg med dekan Sven 
Frøkjær, Det Farmaceutiske 
Fakultet, i spidsen sidste år. 

til deres forskning. En stor del 
af disse midler kommer enten 
direkte fra industrien eller fra 
offentlige forskningskasser, 
hvor der er krav om samarbej-
de med industrien. Udenland-
ske undersøgelser har doku-
menteret, at erhvervslivet her 
indirekte påvirker forskningen 
gennem valg af forskningsem-
ner. Således vil mejerierne 
sandsynligvis være mere villige 
til at støtte forskning, som vil 
undersøge de gavnlige virknin-
ger af kalk i mælk, mens der 
formodentlig ikke vil være den 
store samarbejdsvilje, hvis en 
forsker vil undersøge de skade-
lige effekter at mælkefedt.

     
rige muligheder for at 
komme i klemme
De etiske problemstillinger i 
konflikten mellem på den ene 
side forskningens frihed og ob-
jektivitet og på den anden side 
forskernes privatøkonomiske 
interesser og sponsorernes 
kommercielle eller politiske in-
teresser er mangfoldige. Det er 
derfor ifølge Peter Sandøe af 
afgørende betydning, at man 
på KU tager stilling til en ræk-
ke problemstillinger.

»Dobbeltroller er et kæmpe 
dilemma for KU, da integritet 
og troværdighed er vores vare-
mærke, og vi samtidig er under 
pres for og selv i et vist omfang 
gerne selv vil samarbejde med 
erhvervslivet,« sagde Peter 
Sandøe.

Nogle tidsskrifter har taget 
hånd om problemet ved at for-
lange, at forskerne i forbindel-
se med publikation af deres 
forskningsresultater deklarerer 
mulige interessekonflikter. 
Men hvad med de øvrige tids-
skrifter?

Hvad skal KU gøre, hvis for-
skere i den bredere offentlig-
hed optræder som uvildige 
eksperter ansat ved KU i for-
bindelse med emner, hvori de 

KU vil ikke offentliggøre 
forskeres dobbeltroller
Det stigende samarbejde med erhvervslivet tærer på universitetets tro-
værdighed som en uafhængig forskningsinstitution. Men forskerne er 
langt fra enige om hvor stort problemet er, og hvad der eventuelt kan 
gøres for at løse det, fremgik det af konference i Praksisudvalget

ErHVErVssaMarbEJDE
 
Af Claus Baggersgaard

Kan det virkelig passe, at en 
forsker ved Københavns Uni-
versitet (KU) kan udtale sig om 
grisenes vilkår i landbruget 
som uvildig ekspert og samti-
dig privat modtage for eksem-
pel en halv million kroner fra 
svineindustrien, uden at of-
fentligheden har fået noget at 
vide om støtten?
 Det bevidst provokerende 
spørgsmål blev stillet af profes-
sor Peter Sandøe på en konfe-
rence om forskernes dobbelt-
roller den 10. februar arrange-
ret af Praksisudvalget på KU. 

Peter Sandøe, der er ansat 
ved Det Biovidenskabelige Fa-
kultet (Life) på KU, bekræfte-
de, at han sagtens kunne mod-
tage store donationer eller 
konsulenthonorarer fra svine-
branchen, uden at offentlighe-
den får noget at vide om det. 

Det eneste krav, ifølge KU’s 
regler for bibeskæftigelse, er, 
at han til sin institutleder rap-
porterer, at han har modtaget 
pengene. Det er derimod op til 
den enkelte forsker om op- 
lysningerne skal være offent-
ligt tilgængelige, for eksempel 
på vedkommendes hjemmesi-
de. 

Peter Sandøe er også med-
lem af Praksisudvalget, der be-
handler spørgsmål om god vi-
denskabelig praksis. Desuden 
er han professor i dyreetik, 
samtidig med at han bestrider 
hvervet som formand for Dyre-
etisk Råd. Det tænkte eksem-
pel er således inspireret af 
hans eget virke.

Peter Sandøe sagde i sit op-
læg, at det ikke alene er, når 
det drejer sig om private hono-
rarer, at forskerne kan komme 
i dobbeltroller i forhold til er-
hvervslivet. Det gælder også, 
når forskerne søger om midler 

TEGNING: KLAVS FERDINAND
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Da man offentliggjorde en 
rapport om brugen af østeuro-
pæisk arbejdskraft i Danmark, 
væltede man for eksempel ikke 
bare ud i medierne med resul-
taterne, men informerede or-
ganisationer og myndigheder 
der direkte blev berørt af resul-
taterne først.

»Det er klart, at vores finan-
siering gør os sårbare, og at en 
basisbevilling giver større ro-
busthed over for påvirkninger 
udefra. Så strategien er på 
længere sigt at få en løbende 
økonomisk støtte fra universi-
tetet for at få mere stabilitet,« 
sagde Søren Kaj Andersen. 

Peter Sandøe sluttede debat-
ten af med at konstatere, at 
problemet om objektivitet i 
forskningen ikke kun drejer sig 
om økonomiske interesser. I en 
vis forstand er de økonomiske 
interesser til at tage og føle på, 
hvis de ellers bliver lagt offent-
ligt frem. Men der kan være 
mere subtile interessekonflik-
ter, som vi for eksempel så det 
i forbindelse med den såkaldte 
’climate-gate’ skandale. 

»De, der selv mener, at de er 
de mest objektive og rene, er 
nok ofte i virkeligheden de, der 
har mest at skjule,« sluttede 
Peter Sandøe.

clba@adm.ku.dk

af det hele, hvis man lægger 
det frit frem,« sagde han.

FAOS hører under Sociolo-
gisk Institut, men er 100 pro-
cent eksternt finansieret. Ind-
tægterne på ti millioner kroner 
er nogenlunde ligeligt fordelt 
mellem offentlige instanser, 
fagforeninger og arbejdsgiver-
organisationer. 

Oplysningerne er frit tilgæn-
geligt på centrets hjemmeside, 
hvilket var en fordel, men ikke 
nok til at forhindre de to ar-
bejdsmarkedsforskere i at hav-
ne på forsiden af Information.

Hensyn til bidragsydere
Han understreger, at forsk-
ningscentret ikke er underlagt 
nogen form for censur, og alle 
forskningsresultater skal of-
fentliggøres, men man er i tæt 
dialog med bidragyderne og 
tager hensyn til dem, når kon-
troversielle forskningsresulta-
ter skal offentliggøres. 

strien systematisk overvurde-
rer de positive og undervurde-
rer de negative effekter af me-
dicinen, der testes.

Dekan Sven Frøkjær erklæ-
rede sig enig i, at samfundet 
umuligt kan køre store kliniske 
undersøgelser udenom indu-
strien, så vi står over for et di-
lemma på dette område.

undgår myter
Søren Kaj Andersen, centerle-
der for FAOS, Forskningscen-
ter for Arbejdsmarkeds- og Or-
ganisationsstudier på KU, 
mente dog, at man erfarings-
mæssigt kan nå langt med 
åbenhed om, hvem ens velgø-
rer er.
 »Det kan afmystificere noget 

betalte lægemiddelforsøg. EU 
har penge til at gøre det sam-
me, men de bliver smølet bort 
til egnsudvikling i stedet for at 
gå til forskning, som kan vise 
vejen for resten af verden,« til-
føjede Michael Larsen.

John Brodersen, lektor ved 
Afdeling for Almen Medicin på 
Institut for Folkesundhedsvi-
denskab på KU, opfordrede fra 
salen Michael Larsen og resten 
af branchen til at erkende, at 
det ikke drejer sig om enkelte 
forskere, der svindler med re-
sultaterne. En lang række un-
dersøgelser har nemlig doku-
menteret, at kliniske forsøg 
sponsoreret af medicinalindu-

kan let komme til at lave en 
fodfejl. Man vil ikke kunne 
regne med at få sagen korrekt 
belyst i medierne – men man 
skal selvfølgelig tage kampen – 
og så må man tage en eventuel 
udhængning i stiv arm,« sagde 
Michael Larsen.

Han kan alligevel ikke for-
svare at stoppe samarbejdet 
med medicinalindustrien af 
hensyn til patienterne.
 »Der kommer ingen nye be-
handlinger uden den risikovil-
lige kapital fra industrien. For 
hvert milliardprojekt der lyk-
kes, er ti mislykket, og offent-
ligt finansieret forskning har 
ikke musklerne til at gennem-
føre store kliniske forsøg. På 
globalt plan er det kun Natio-
nal Institutes of Health i USA, 
der kan hamle op med indu-
strien og lave seriøse offentligt 

»Det er lige 
før vi alle 
skal aflevere 
vores cpr-
nummer til 
offentlig- 
heden for at  
arbejde på 
KU.«
Dekan Sven Frøkjær, Farma. 



14    UNIVERSITETSAVISEN 2  ·  2010

BAGGRUND

af de kvindelige studerende 
tørklæde. 

På Selçuk Universitet er tør-
klædeforbuddet begrænset til 
selve undervisningslokalerne, 
så før og efter timerne kan de 
kvindelige studerende gå til-
dækkede.

Selçuk Ulutas er redaktør på 
universitetets radio, og har 
derigennem kontakt til mange 
studerende. Han er selv imod 
forbuddet, fordi han mener det 
er udemokratisk, men han  
tvivler på, at det får specielt 
mange kvinder i Konya til at 
vælge en universitetsuddannel-
se fra. Og de kvinder, der går 
med tørklæde, lægger det uden 
for undervisningslokalet uden 
det store postyr, siger han.

»Tørklædet er et religiøst 
levn fra gamle dage, som pri-
mært bruges af den fattige, 
uuddannede del af befolknin-
gen,« mener han. 

social arv er ikke religiøs
Hvis det er rigtigt, kan man 
frygte, at tørklædeforbuddet er 
med til at forstærke en negativ 
social arv, hvor pigerne fra 
uuddannede familier bliver sat 
endnu længere væk fra en uni-
versitetsuddannelse, end de 
ville være i forvejen.

ske institutioner, og reformfor-
slaget 2008 skabte så stor po-
larisering og politisk tumult, at 
AKP lagde reformforslaget på 
is.«

forskellig praksis på  
universiteterne
Det er den centrale myndighed 
YÖK, Rådet for Højere Uddan-
nelse, der udsteder tørklæde-
reglementet, men det er de en-
kelte skoler, der skal admini-
strere det. Hvordan reglerne 
opretholdes afhænger derfor 
meget af den enkelte skole- el-
ler universitetsledelse og hvil-
ken ideologisk overbevisning, 
der præger kredsen omkring 
rektor, forklarer Daniella Kuz-
manovic. Derfor har Bosporus 
Universitet i Istanbul helt valgt 
at ignorere forbuddet og lader, 
som et af Tyrkiets eneste uni-
versiteter, sine kvindelige stu-
derende gå klædt som de vil. 

Forskellen i praksis ses på 
Selçuk Universitet i Konya på 
den anatolske højslette. Her er 
dresscoden blandt de stude-
rende anderledes. Konya er 
kendt som en af Tyrkiets mest 
konservative og religiøse byer, 
og i kantinen, på universitets 
gange og på udendørsarealer-
ne bærer godt og vel halvdelen 

er længere vestpå omkring 
Istanbul og Ankara, at folk 
støtter det,« siger hun.

forbud splitter landet
»Støtter« er en underdrivelse. 
Da premierminister Recep Er-
dogan i 2008 forsøgte at gen-
nemføre en afskaffelse af det 
29 år gamle tørklædeforbud, 
gik folk i hundredtusindvis på 
gaderne i landets største byer i 
et forsvar for det de kaldte re-
publikkens værdier. Mange se-
kulære tyrkere frygter, at den-
ne ophævelse af en af skillelin-
jerne mellem det statslige og 
det religiøse vil føre til en isla-
misering af landet.

Erdogans reformforslag blev 
sendt til Forfatningsdomsto-
len, som underkendte det, og 
dermed sendte regeringen ud i 
en alvorlig krise. Afskaffelsen 
af forbuddet var en mærkesag 
for Erdogans parti, det proisla-
miske Retfærdigheds- og Ud-
viklingspartiet (AKP), da det 
gik til valg i 2007. 

»Tørklædeforbuddet er en 
politisk bastion mellem AKP og 
det man kan kalde det konser-
vative kemalistiske segment 
(efter Kemal Atatürk, red.),« si-
ger Daniella Kuzmanovic, eks-
pert i tyrkiske samfundsfor-
hold og adjunkt ved Køben-
havns Universitets Institut for 
Tværkulturelle og Regionale 
Studier (ToRS).

»Kemalisterne betragter sig 
selv som en statslig elite med 
en forpligtelse til at opretholde 
Atatürks sekulære orden. Det 
fører til kampe i mange politi-

nelse, så jeg er nødt til det,« si-
ger hun. 

udemokratisk sekularisme 
Blandt et væld af hårpragter, 
der er frisørplakater værdige, 
ser Kudrets veninde Mervenurs 
hår noget uldent ud. Det utræ-
nede øje skal ret tæt på for at 
se hvorfor – hun bærer paryk. 
Kun på nært hold kan man 
skimte det sorte tørklæde un-
der det falske hår, som hun 
bærer for ikke at skulle vise sit 
eget. 

Og Mervenur er langt fra 
den eneste pige, der omgår 
tørklædeforbuddet på den må-
de. Over hele landet stiger pa-
ryksælgernes omsætning mar-
kant op til semesterstart. Og 
Mervenur tøver ikke, når hun 
erklærer, at »hvis de tager pa-
rykken af mig, så dropper jeg 
ud.«

Begge piger fortæller, at de 
kender flere, som ikke har søgt 
ind på universitetet på grund 
af tørklædereglementet. 

Deres veninde Gizem bærer 
ikke selv tørklæde uden for 
universitetet, det behøver man 
ikke for at være en god mus-
lim, mener hun, men hun er 
enig med Mervenur og Kudret 
i, at en afskaffelse af forbuddet 
ville gavne Tyrkiets generelle 
uddannelsesniveau. Og lige-
som alle de studerende, Uni-
versitetsavisen har talt med, 
mener hun, at forbuddet er 
udemokratisk.

»Der er meget få mennesker 
her i Østtyrkiet, der går ind for 
forbuddet mod tørklæder. Det 

sEkularisME

Af Sune Engel Rasmussen

TYRKIET – Hver dag går kvin-
derne på de tyrkiske universi-
teter en næsten hundrede år 
gammel balancegang. Mellem 
vestligt udseende modernitet 
på den ene side og traditioner 
og religion på den anden. Også 
her i kantinen på Dicle Univer-
sitet i den sydanatolske by Diy-
arbakir, hvor Universitetsavisen 
drikker te, går de denne balan-
cegang. Selv om en del af dem 
helst ville være fri.

Forbuddet mod religiøs ho-
vedbeklædning på offentlige 
institutioner er en del af den 
sekulære arv efter Tyrkiets 
grundlægger, Mustafa Kemal 
Atatürk. Det er også et af de 
mest betændte politiske emner 
i et land, hvor det kun er om-
kring en tredjedel af kvinder-
ne, der ikke tildækker deres 
hår i offentligheden.

I kantinen på Dicle Universi-
tet er der derfor løst hår over 
det hele. De tandlægestude-
rende er som de første kommet 
tilbage efter ferie, og masser af 
fyldige krøller og ivrigt afble-
gede lokker vidner om, at ikke 
alle føler ubehag ved at blotte 
håret. En af de piger, der imid-
lertid hver dag smider tørklæ-
det mod sin vilje for at kunne 
gå til undervisning, er Kudret. 

»Lærerne bortviser os fra 
skolen, hvis vi går med tørklæ-
de. Det er meget ubehageligt 
for mig ikke at have tørklæde 
på, men jeg vil have en uddan-

»Tørklædet bliver 
først politisk,  
når de tvinger mig 
til at tage det af«
Tyrkiets forbud mod at bære tørklæde på universite-
terne er udemokratisk og skadeligt for landets uddan-
nelsesniveau, mener tyrkiske studerende. De smider 
ikke tørklædet, blot fordi de bliver mere oplyste

»Det er me-
get ubehage-
ligt for mig 
ikke at have 
tørklæde på, 
men jeg vil 
have en ud-
dannelse, så 
jeg er nødt 
til det.« 
Kudret, Dicle Universitet
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tyrkiet
Stiftet i 1923 af Mustafa Kemal Atatürk efter 

opløsningen af det Osmanniske Rige 

Præsident: Abdullah Gül

Premierminister: Recep Tayyip Erdogan

Hovedstad: Ankara

Befolkning: 72,5 millioner

Religion: 98 procent af befolkningen er musli-

mer (primært sunni), men siden grundlæggel-

sen har Tyrkiet været en sekulær stat uden of-

ficiel statsreligion.

tyrkiets tørklædeforbud

I Tyrkiet har det været forbudt at bære hoved-

tørklæde på universiteterne i 29 år. De senere 

år har forbuddet ikke været indskrevet i loven, 

men derimod i universiteternes reglementer. 

Det er dog de færreste universiteter, der ikke 

håndhæver forbuddet.

I februar 2008 vedtog parlamentet premiermi-

nister Recep Tayyip Erdogans parti AKP’s for-

slag om at afskaffe tørklædeforbuddet, men 

allerede i juni blev reformen annulleret af lan-

dets Forfatningsdomstol med henvisning til 

Tyrkiets sekulære politiske grundlag.

Menneskerettighedsorganisationen Human 

Rights Watch kaldte omgørelsen af reformen 

for »et slag mod religionsfriheden og andre 

fundamentale rettigheder,« og kritiserede for-

buddet for at tvinge tyrkiske kvinder til at væl-

ge mellem deres uddannelse og deres religion.

Frankrig har haft et lignende tørklædeforbud 

siden 2004. I Danmark har Dansk Folkeparti fle-

re gange fremsat forslag om at forbyde mus-

limske tørklæder på uddannelsesinstitutioner-

ne, men det er blevet afvist af alle andre par- 

tier.

politisk ting at bære hovedtør-
klæde, men jeg gør det kun af 
religiøse årsager. Tørklædet 
bliver først politisk, når de 
tvinger mig til at tage det af,« 
siger Mervenur. 

Uanset hvad der ligger til 
grund for tørklædeforbuddet, 
trives nogle tydeligvis bedre 
med det end andre. Da Univer-
sitetsavisen spørger om lov til 
at fotografere de tre piger i 
Diyarbakir efter interviewet, 
takker både Mervenur med pa-
rykken og Kudret, der har lagt 
sløret i tasken, pænt nej. Kun 
Gizem, der aldrig bærer slør 
svarer ja uden tøven. Og hun 
er ikke helt enig med Merven-
ur i, hvad grunden til tørklæ-
dereglementet er.

»Hvis der er nogle kvinder, 
der går med tørklæde på uni-
versitetet, så er der pres på de 
andre for også at gøre det. Så-
dan foregår det ikke i virkelig-
heden, men sådan har politi-
kerne tænkt siden Atatürk.« 

Journalist Sune Engel Rasmus-
sen rapporterer det næste halve 
år fra universitetsverdenen i 
Mellemøsten. Læs hans artikler 
her i avisen og på www.uniavi-
sen.dk.

Og når universitetet så stram-
mer op, kan de ikke gøre ud-
dannelsen færdig, forklarer 
Daniella Kuzmanovic, men un-
derstreger, at ingen har fuldt 
overblik over, hvor mange 
kvindelige studerende, tørklæ-
deforbuddet holder væk fra 
universiteterne.

politisk tøj?
Siden den tyrkiske republiks 
grundlæggelse i 1924 har se-
kularismen været landets 
ukrænkelige politiske funda-
ment. Men efter AKP’s 
magtovertagelse, og særligt 
valget af den tidligere islamist 
Abdullah Gül som præsident i 
2007, er landets sekularister 
gået i forsvarsposition. Deres 
hidsige opretholdelse af tør-
klædeforbuddet ses af mange 
som en del af en politisk magt-
kamp, der skal beskytte uni-
versiteterne mod politiske 
symboler.

»Kemalisterne ser tørklædet 
som et symbol for islamisme, 
men det er det langt fra altid,« 
mener Selçuk Ulutas fra Ko-
nya. Også Mervenur fra Diyar-
bakir mener, at forbuddet har 
politiske mål, som ikke har 
hold i virkeligheden.
  »Politikerne ser det som en 

og som i mange tilfælde ikke 
vil smide det for en universi-
tetsuddannelse.«

rammer de ressource-
stærke
Kuzmanovic tror heller ikke, at 
det er tørklædeforbuddet, der 
afholder de ressourcesvage 
tyrkere fra at få en uddannelse.

»Den negative sociale arv i 
Tyrkiet handler ikke om tør-
klædet, men om social og øko-
nomisk dårligdom. Især i pro-
vinserne, hvor mange forældre 
ikke har råd til at sende deres 
børn i en ordentlig grundskole 
og til den ekstraundervisning 
børnene behøver for at komme 
ind på universitetet.« 

Tværtimod, mener hun, er 
det mest skadelige ved tørklæ-
deforbuddet, at det afholder 
en masse ressourcestærke 
kvinder fra at tage eller færdig-
gøre deres uddannelse. 

De enkelte universiteter er 
ikke altid lige håndfaste i deres 
opretholdelse af reglementet, 
og forbuddet går primært ud 
over dem, der allerede har be-
stået adgangseksamen, eller 
som påbegyndte deres uddan-
nelse på et tidspunkt, hvor de-
res universitet slækkede på 
håndhævelsen af forbuddet. 

Men Selçuk Ulutas’ idé om 
hvem der går med tørklæde, er 
forkert, mener pigerne i Diyar-
bakir. 

»Jeg kan ikke sige noget ge-
nerelt, men jeg tror ikke, at 
brugen af tørklæde hænger 
sammen med hvor uddannet 
du er. Alle vores mødre bærer 
for eksempel tørklæde,« siger 
Gizem, der ikke selv dækker 
håret til. 

»For europæere er det må-
ske svært at forstå, hvorfor ud-
dannede tyrkere går med tør-
klæde, men det er kun en form 
for fremtoning. Det har ingen 
logisk sammenhæng med ud-
dannelse.«

Heller ikke Daniella Kuzma-
novic fra Københavns Universi-
tet mener, at brugen af tørklæ-
de udelukkende handler om 
traditioner og mangel på op-
lysning.

»For kemalisterne er univer-
sitetet frigørende, og de tror, 
at oplysning vil få kvinderne til 
at forkaste de traditioner, der 
undertrykker dem,« siger hun.

»Men det er ikke mit ind-
tryk, at det er undertrykte 
kvinder, der bærer tørklæde. 
Det er ofte meget reflekterede 
kvinder, der er bevidste om, 
hvorfor de går med tørklæde, 

uniVErsitEtErnEs tab – 

Den største hindring for uddannelse 

i Tyrkiet er økonomi. Derfor rammer 

tørklædeforbuddet ikke primært 

fattige landsbypiger, men ressour-

cestærke kvinder som disse, mener 

KU-forsker. 
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 Statskundskabsstuderende skriver drengerøvsroman
FORFATTeRDebUT

Af Gry Bartroff Gaihede

Hvad er det for en bog du har 
skrevet?

»Forlaget kalder det en ung-
domsroman. Den handler om 
tre gymnasievenner og deres 
oplevelser. Historien er inspire-
ret af det, man kan kalde min 
generations økonomi. Det 
handler ikke om penge eller 
karriere. Det er dine oplevelser, 
der giver dig prestige: Har du 
haft en trekant; er du blevet ar-
resteret med coke i lommen på 
Copacabana eller har du været 
på en hemmelig natklub i 
Kreuzberg i Berlin?«  

»Det er vores erfaring, at 

penge, det kan vi sgu altid få – 
nok fordi vi er vokset op med 
forældre, der har haft penge 
nok. Derfor distancerer vi os fra 
hinanden ved at få så mange 
oplevelser som muligt – helst 
vildere oplevelser end de an-
dre. I min bog render tre dren-
ge rundt og bruger det meste af 
deres tid på at få oplevelser, 
som de andre ikke har. Det be-
tyder, at de ikke bare kan tage 
på Vega eller Rust om aftenen 
som alle andre, men helst skal 
kende nogle hemmelige klub-
arrangementer – eller foretage 
sig noget mere ekstremt, og 
denne oplevelsesgrådighed får 
nogle alvorlige konsekvenser 
for drengenes liv.«

Så der er en slagside? 
»Den livsform skaber en grå-

dighed og en rastløshed i os. 
Det bliver meget svært at stå 
stille. Jeg synes det er fantastisk 
at leve på en måde, hvor jeg 
kan gøre, hvad der passer mig, 
men jeg tror nok vores store 
rastløshed og oplevelseshunger 
gør noget ved vores evne til at 
være nærværende. Det bliver 
svært at tage hinanden seriøst i 
længere tid ad gangen, fordi 
man hele tiden smutter vi dere – 
deraf romanens titel,  'Videre'.«

»Men det er ikke en dystopi, 
jeg har skrevet. Der er en fanta-
stisk energi i alle de muligheder 
vi har – som vores forældre ikke 
havde. Vi har fået en meget stor 
portion frihed, der gør, at vi 

kan dyrke de her oplevelser. 
Vores forældre har ikke sagt til 
os, at vi skulle gå efter at blive 
noget bestemt…«

…vi skulle gå efter at blive lykke-
lige…

»Præcis. Vi har ikke fået at vi-
de, at vi skulle blive ingeniører 
eller læger. Vores forældre sag-
de, at det vigtigste var, at vi 
blev lykkelige. Det er så for-
holdsvis svært, men det er den 
stræben, der motiverer os, og vi 
har fået helt frie rammer til at 
vælge, hvordan vi realiserer vo-
res egen lykke. Efter gymnasiet 
tog jeg på den klassiske back-
packerrejse, min gik til Latin-
amerika, og jeg rejste alene. Jeg 
husker stadig, hvor stærk en 
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Pulje til bedre studiemiljø
Ansøg om midler til positive indeklimaændringer nu.

Både store og små ideer er velkomne.

Forskere bør ikke formidle
Det skader forskerkarrieren at bruge tid på formidling.

Læs filosof Klemens Kappels analyse i Videnskabet.

Øllede KU-fredage
Bagsiden harcelerer over studenterbarernes tynde øl.

Ølrevolutionen forrådes fredag efter fredag.

KULTUR, DEBAT OG MEDDELELSER2. SEKTION

fornemmelse det var at stå på 
en busstation i Honduras med 
alle muligheder åbne og ingen 
bindinger.«

Men du kom tilbage. Du begynd-
te at læse statskundskab og stort 
set samtidig begyndte du at skri-
ve din bog. Hvordan kan du læse 
og skrive samtidig?

»Det danske universitet er 
indrettet på en måde, der gør, 
at man ikke behøver arbejde 
vildt hårdt hele tiden. Jeg synes 
godt, man kan slippe af sted 
med at arbejde hårdt i oplæs-
ningsperioderne op til eksamen 
og ellers tage den lidt med ro. 
Jeg havde undervisning om da-
gen, og så skrev jeg om aftenen. 
Denne bog er blevet til mellem 

8 14 16

Mikkel Rosengaard skriver 
bacheloropgave om dikta-
turstater. imens udkommer 
hans højhastigheds-debut-
roman 'Videre' om tre un-
ge fyre, der vælter sig i  
piger, stoffer og fremtids-
muligheder uden rigtig at 
tænde på noget af det 
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KU må ikke gå i stå

KUMMENTAR

RÅBENE GJALDEDE FRA Lindegården. »Ralf 
H, Ralf H - KU går i stå«. Råb og bannertekster 
ved studenterdemonstrationen var holdt i et hu-
moristisk og grundsympatisk toneleje. Bagved lå 
alvoren: KU mister medarbejdere. 

Nogle af årsagerne er vi ikke selv herrer over. 
Nedgang i frie midler. Nedgang i uddannelses-
indtægter: STÅ-produktionen på Geologi og Geo-
grafi er faldet med 35 procent på ti år - på Biologi 
er den faldet 20 procent. Desuden er der ikke 
indhentet nok eksterne midler til at kompensere. 
Det er en meget svær situation for de berørte 
medarbejdere - og for KU. Jeg kan godt forstå, at 
de studerende og også andre er bekymrede, og at 
stemningen er sløj flere steder. De samlede re-
surser til naturfagene skal øges, men undervejs 
er vi nødt til at holde budgettet. 

 
GRUNDLÆGGENDE ER DER brug for, at poli-
tikerne tager ansvar og retter op på den mærkba-
re diskrepans mellem den politiske retorik og 
den oplevede virkelighed på KU. Man kan ikke 
spare sig til et eliteuniversitet. Man kan heller ik-
ke spare sig til at holde niveauet. Hvis statsmini-
steren virkelig mener, at Danmark skal have et 
universitet i den europæiske top ti, kræver det 
substantielle ændringer: Flere frie midler og en 
ny fremtidspulje til erstatning for globaliserings-
midlerne, som tørrer ud i 2012. 

Staten bør også overveje en ’Match box’, såle-
des at universitetet ’belønnes’ med penge, når 
det selv har skaffet private forskningsmidler. 
Flerårige forskningsforlig ville muliggøre lang-
sigtet planlægning, kontinuitet og forudsigelig-
hed. Endelig er der behov for realistiske økono-
miske rammer for uddannelserne, så de ikke 
længere tenderer til underskudsforretninger. 
Man bør overveje et generelt taxameterløft, 
gradvist optrappet over årene. 

  
PÅ DET POLITISKE NIVEAU presser KU på for 
at få bedre bevillingsmæssige rammer. Samtidig 
skal vi selvfølgelig løse de konkrete problemer 
inden for de givne rammer. Dekanen på NAT ar-
bejder tæt sammen med de involverede institut-
ter for at skabe en bedre økonomi for fremtiden. 
Status på BIO- og GEO-uddannelserne er, at tre 
valgfrie kurser må aflyses. De i alt 29 berørte stu-
derende fik alle i januar tilbud om at tilmelde sig 

alternative kurser, som kan følges uden studie-
tidsforlængelse. Vejledning af igangværende 
kandidatspecialer fortsætter. Og studerende, der 
har spørgsmål til deres studieforløb, har fået til-
bud om individuel studievejledning. 

Men problemets dybde og perspektiver for-
drer, at vi også tænker længere frem. Derfor har 
dekanen på NAT nedsat en taskforce, der senest 
den 1. juni skal fremlægge initiativer til, hvordan 
man styrker rekruttering af studerende, kvalite-
ten af uddannelserne og uddannelsesøkonomien 
på Geologi og Geografi. De GEO-interesserede 
virksomheder må med i et langsigtet løft. Det er 
ligeledes godt, at ledelsen på NAT arbejder tæt 
sammen med ansatte og studerende på Biologisk 
Institut for blandt andet at styrke rekruttering, 
økonomi og fagligt samarbejde. 

SITUATIONEN FOR BIO- og GEO-uddannel-
serne afspejler også en større tematik. Rekrutte-
ringen i hele uddannelsessystemet til naturfagli-
ge uddannelser er vigende og står ikke mål med 
behovet. Der tegner sig en katastrofal mangel på 
lærere på de gymnasiale ungdomsuddannelser 
og i folkeskolen.

Men naturfagenes dyk skal ikke opfattes som 
en naturlov. Vi skal være med til at tale de natur-
videnskabelige fag op. Selv i den vanskelige, ak-
tuelle situation skal vi tydeligt signalere til frem-
tidens studerende, at KU og de naturvidenskabe-
lige uddannelser er attraktive og indebærer gode 
jobmuligheder. NAT, LIFE og FARMA udfører et 
stort arbejde for at formidle værdien af deres ud-
dannelser til kommende studerende. Ingen bør 
betvivle geologens arbejdsglæde, samfundsnytte 
og erhvervsmuligheder. Samtidig har et nyt sam-
let Statens Naturhistorisk Museum på KU alle ti-
ders chance for at skabe en kultur for naturfage-
ne som en uomgængelig del af den almene dan-
nelse i Danmark. 

KU har med sine internationalt anerkendte 
forskningsmiljøer inden for det naturvidenskabe-
lige område et unikt udgangspunkt, og en sam-
fundsmæssig forpligtelse, til at styrke naturfage-
ne i hele uddannelsessystemet. Den opgave kan - 
og vil - vi fortsat løfte. Det kræver, at vi holder 
fast i vores stærke faglighed og forskningsbasere-
de uddannelser. På den måde vil KU ikke gå i stå. 
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Deadline (kl. 10)

Nr. Meddelelser Debat Udkommer
3 15/3 17/3 25/3
4 12/4 14/4 29/4  
5 25/5 26/5 3/6  

Af Rektor 

Ralf Hemmingsen

klokken 22 og 2. Jeg kan bedst 
koncentrere mig om at skrive, 
når andre er gået til ro, og der 
ikke er alt muligt, der kan for-
styrre mig.« 

»Nu er jeg gået i gang med 
min næste roman, og jeg har 
lyst til at arbejde med den for 
fuldt blus og tage lidt orlov, når 
jeg har afleveret bachelor.« 

Med din interesse for de store 
spørgsmål, der vedrører eksisten-
sen, hvorfor læser du så ikke et 
fag på humaniora?

»Det har jeg også spurgt mig 
selv om et par gange, men på 
den anden side synes jeg også, 
det er vigtigt med et stort ud-
syn, så man ikke bliver en Paul 
Auster, hvor alle de bøger, man 
skriver, handler om en fyr, der 
hedder Paul, som bor i Brook-
lyn og skriver bøger. Det er for 
indadvendt for mig, jeg har ik-
ke lyst til at skrive formbevidste 
forfatterskolebøger.«

»Jeg synes, det er vigtigt, at 
man lever et liv og ser og ople-
ver nogle forskellige ting, så 
man får noget at skrive om. Og 
i statskundskaben er der både 
sociologi og hele samfundsån-
den, som jeg kan bruge løs af i 
mine historier.«

Hvad skal du være – djøf'er eller 
forfatter?

»Begge dele helst. Et liv med 
nogle projektansættelser af be-
grænset varighed som man kan 
tjene nogle penge på, så der er 
fred og råd til at være forfatter i 
andre perioder. Jeg har hver-
ken lyst til eller behov for at tje-
ne mange penge – friheden til 
at dyrke de oplevelser der tæn-
der mig, er langt vigtigere end 
penge. Man bliver ikke lykkelig 
af to biler og 30 tusind kroner 
om måneden.« 

gbg@adm.ku.dk   

Mikkel Rosen-

gaard er 23 år. 

Læser stats-

kundskab på 

Københavns 

Universitet på 

3. år. Debuterer med romanen 

'Videre', der udkommer på Gyl-

dendal den 26. februar. 

>

»Man kan ikke  
spare sig til et  
elituniversitet« 
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DEBAT

DeLTAg i DebATTen
Skriv kort og præcist og oplys altid navn, adresse og stilling. Et læserbrev bør være på højst 2.000 enheder 

med mellemrum eller 300 ord. Et synspunkt må ikke overskride 4.000 enheder med mellemrum eller 600 

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

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

Deadline: Se kolofonen på side 2 i sektion 2.

Systemfejl 
i ledelsen
LeDeLSeSHieRARKi
Af Bjarne Bisballe, TAP på Statens Naturhistoriske 

Museum

Hvor er det skønt for os forvirrede medarbejdere, 
at alle vores overordnede med lederkasketter og 
ansvar og dem kun med kasketter, viceinstitutle-
derne, (selv de sidste to tumper på biologisk in-
stitut fik det lært), nu endelig er enige og står 
sammen og kan synge sandheden om KU i KU’s 
lederkor: »Her går det godt fru kammerherrein-
de, her går det godt.«

Jeg spørger ofte mig selv, hvorfor viceinstitut-
ledere vil være viceinstitutledere? Husker de, in-
den de takker ja, at tænke over, at de vil få stæk-
ket deres kollegiale ytringsfrihed, og at deres nu-
værende kolleger ikke længere skal være deres 
kolleger, men deres underordnede – at de frem-
over skal stå sammen i enighed med KU’s ægte 
ledere, dem med formelt ansvar, også i tilspidse-
de situationer?

Når rektor skriver »En viceinstitutleder er ikke 
en egentlig stilling – men en funktion, derfor kan 
udpegning af viceinstitutlederen ikke ske ved an-
sættelse på baggrund af et stillingsopslag,« er det 
en mudret, uholdbar bestemmelse, der sætter vi-
ceinstitutlederne i en skizofren situation. De er 
ledere, men de er det alligevel ikke. De er stadig 
kolleger og medarbejdere, men er det alligevel 
ikke. I højkonjunktur er vi en stor familie, men i 
krisetider tydeliggøres en (ledelses)strukturs fejl 
og mangler. Jævnfør finanskrisen

Der burde laves om i ledelsesstrukturen på in-
stitutterne, så institutlederen, som er den eneste 
med formelt ansvar, er den eneste som betegner 
sig som leder, hvorimod dem han til dagligt råd-
gives af, inden han suverænt selv træffer sine be-
slutninger, for eksempel kunne betegnes som pri-
mærrådgivere. De skal ikke formelt være en del 
af ledelseshierarkiet. 

Institutlederen skal kunne pålægge primær-
rådgiverne tavshedspligt fra sag til sag, og det 
skal være primærrådgiveren tilladt at fortælle si-
ne kolleger, at han i denne og hine sag for tiden 
har tavshedspligt. Derudover skal primærrådgi-
veren have fuld kollegial ytringsfrihed og kunne 
forfægte meninger, der går på tværs af ledelsens 
interesser. Primærrådgiveren skal være medar-
bejder og kollega. Han skal naturligt høre til på 
B-siden i samarbejdsudvalget. 

En gang til for  
prins Knud
neDSKæRingeR
Af Anne Lise Pedersen 

I Universitetsavisen nr. 3 og 4 i 2008 spurgte flere 
af universitetets ansatte hvor de lovede bevillin-
ger blev af.

Helge Sander havde dengang oplyst ved flere 
lejligheder at bevillingen til universiteterne var 
øget fra 3,9 milliarder kroner i 2002 til 5,1 milli-
arder kroner i 2008. Blandt andet i et indlæg i 
Politiken den 12/3 2008, hvor han omtalte disse 
bevillinger som et »historisk løft«.

Det er de samme tal, som professorerne Frans 
Gregersen og Peter Haarder spurgte til i deres 
indlæg ’Hvor blev bevillingerne af?’ i Universitets-
avisen nummer 4 fra 14/3 2008.

Ministeren fremførte i sit svar at »regeringen 
investerer massivt i forskning i disse år« og sene-
re i svaret fremgår det at bevillingen til universi-
teterne er øget med 1,2 milliarder gode danske 
skattekroner fra 2002 til 2008. 

Det lyder jo grangiveligt af meget, men man 
behøver altså ikke den udvidede ledvogtereksa-
men for at se at det fordelt over syv år er 170 mil-
lioner kroner i gennemsnit om året. Til deling 
blandt alle universiteterne! Hvis alle udgifter til 
fusioner, styrelseslov, huslejer, inflation med me-
re skal gøres op, så er det ikke noget at prale af. 
Tværtimod, det var en underskudsforretning og 
det er stadig en underskudsforretning.

Nu får vi det så igen, det historiske løft, genta-
get for jeg ved snart ikke hvilket år i træk (eller 
fra hvilken minister for den sags skyld), men det 
bliver det jo ikke mere rigtigt af. I en pressemed-
delelse om ’Ugens tal’ fra Helge Sander 2/2 2010 
betitlet Universiteternes bevillinger stiger, kan 
man læse følgende:

»Trods markant øgede bevillinger til landets 
universiteter siden jeg kom til som videnskabsmi-
nister i 2001, hører jeg ofte højlydte beklagelser 
om nedskæringer, fyringer og færre penge til om-
rådet. Jeg har derfor valgt at lægge alle tallene 
ud på nettet, så det burde være let for alle og en-
hver at se udviklingen over bevillingerne de se-
neste år.« 

Og ja, Helge Sander citerer skam korrekt fra 
’Ugens tal’, men man må sige, at ministeren over-
sælger varen. Bevares, det jo nogle imponerende 
store beløb, men enhver økonomibevidst husmor 
ved, at ni procents stigning siden 2005 langt fra 
kompenserer for inflationen, lønstigningerne og 
hvad der ellers dukker op af uventede ekstrareg-
ninger i en universitetsøkonomi. Der er altså in-
tet nyt under solen: Det er stadig en underskuds-
forretning.

Anne Lise Pedersen er ingeniørassistent ved Institut 
for Grundvidenskab og Miljø på Det Biovidenskabe-
lige Fakultet.

KOnCeRnUniVeRSiTeT
Af Flemming Dela 

REKTOR RALF HEMMINGSEN ER for tiden 
under kritik for sin administration af KU’s midler. 
Ralf Hemmingsen er rundet af en gammel uni-
versitetsånd og -tradition, og i skåltaler og lig-
nende siger rektor da også altid det helt rigtige. 
Men i praksis giver virkeligheden mindelser om 
noget helt andet end et universitet. 

I sine forsvar for forvaltningen af KU’s midler 
kryber Ralf Hemmingsen i flyverskjul bag sin uni-
versitetsdirektør og henfører genvordighederne 
til finanskrisen. Ak ja, det næste bliver sikkert 
den globale opvarmning.

STILEN ER MEGET LIG REGERINGENS 
håndtering af de aktuelle økonomiske problemer 
på sygehusene: vanskelighederne findes lokalt 
(på fakulteter og institutter/Regioner og sygehu-
se), og vi (Frue Plads/Regeringen) kan og vil ik-
ke gøre mere. 

Ralf Hemmingsen forsvarer sig også med, at 
der skam tillige er sparet internt på Frue Plads. 
Det er muligt – men det er ikke nok. Også uaf-
hængige rapporter har påpeget et betydeligt ad-
ministrativt overforbrug på KU. Der har aldrig 
været flere administrative medarbejdere end der 
er nu, men for manden/kvinden ’på gulvet’ gør 
det ingen forskel. Jo, bureaukratiet er vokset. 
Service og hastighed er fortsat på ældre tiders ni-
veau. 

Hvad der bliver sat i gang af arbejdsgrupper, 
konsulentopgaver, ledelsesudviklingskurser, råd, 
komiteer og udvalg er rystende. Det eneste der 
bliver produceret er papir, papir, papir – og så 
lidt navlepilleri, mens den ægte universitets-’pro-
duktion’, undervisning og forskning, lider meget. 

RALF HEMMINGSEN KUNNE MÅSKE gå for-
rest og undlade at ansætte en prorektor? Den se-
neste han ansatte, havde kun én dagsorden: Lyk-

ke (eller Løkke?), og bragte kun udgifter og in-
gen indtægter med sig. 

Blot en sparet løn til en prorektor samt direkte 
afledte udgifter til flere administrative medarbej-
dere, vil kunne skaffe midler til en-to professo-
rer/lektorer og et antal TAP på for eksempel Bio-
logi eller Geografi. Åh nej, sådan fungerer regn-
skabet ikke, kan jeg allerede høre for mig. Men til 
det kan man kun sige, at hvis der er en vilje, er 
der en vej.

Der kan sikkert gives mange forklaringer på 
KU’s nuværende vanskeligheder. Jeg stoler ikke 
på videnskabsminister Helge Sander, så ham vil 
jeg gerne give skylden, men der er også sket no-
get internt i ledelsen på KU. Der er desværre sket 
et skred i opfattelsen af, hvem der er nøgleperso-
nerne på et universitet, og hvad kernen i et uni-
versitet er. Nøglepersonerne er forskerne og stu-
denterne – og kernen er forskning og undervis-
ning. Alt andet er hjælpefunktioner! 

DEN MENTALE FORVRIDNING i KU’s ledelse 
kommer stærkt symbolsk til udtryk ved navngiv-
ningen af hjælpefunktionerne. Hvordan man kan 
få sig selv til at navngive KU’s økonomikontor 
’Koncern-økonomi’ og kalde IT-afdelingen for 
’Koncern-it’ overstiger min fatteevne. Ser rektor 
slet ikke symbolikken? Ønsker han at lade Kø-
benhavns Universitet fremstå som en ’koncern’? 

Det ville hjælpe om Ralf Hemmingsen tog sine 
egne ord fra taler og visionskronikker alvorligt, 
og agerede som leder af et universitet – ikke som 
’koncern-leder’ – og genkaldte sig det, der skaber 
(værdien på) et universitet. Min egen ’læreme-
ster’ udtrykte det således: »Et Universitet er et 
sted hvor der forskes og afholdes eksamen!« 

Udsagnet kan nuanceres lidt mere, men i bund 
og grund er det essensen på det sted, hvor Ralf 
Hemmingsen er rektor.

Flemming Dela er professor på Biomedicinsk  
Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

»Et universitet er et  
sted hvor der forskes  
og afholdes eksamen«

»Du har et medansvar«

RePLiK
Af rektor Ralf Hemmingsen

Tidligere prodekan Flemming Dela retter et personangreb mod 
mig og den tidligere prorektor Lykke Friis. Dela har været en del af 
KU’s ledelse i en årrække med lod og del i mange af de beslutnin-
ger, der er blevet taget. Nu undsiges de imidlertid og et hvert med-
ansvar fralægges. 

Essensen af de synspunkter, der fremføres, har jeg valgt at svare 
på i breve til medarbejderne på Biologisk Institut. Med hensyn til 
angrebet på Lykke Friis vil jeg blot konstatere, at hun har gjort et 
fremragende stykke arbejde for KU, for eksempel når det gælder 
vores klimaindsats og synliggørelse af KU eksternt, og så har hun 
sat kontakten til alumner og studiemiljø på dagsordenen.
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DISPUT

neDSKæRingeR

Af 96 lærere på 

Biologi

VI LEKTORER OG PROFESSORER på Bio-
logisk Institut henvender os til jer på grund af 
den katastrofale udvikling for vores institut gen-
nem det sidste år. Først vil vi gerne understrege, 
at biologi er i en meget kreativ og vigtig udvik-
lingsfase internationalt, ligesom fysik var det i 
første halvdel af forrige århundrede. Der er sket 
hurtige og kæmpe fremskridt i vores viden om 
evolutionære mekanismer drevet specielt af den 
teknologiske udvikling inden for dna-sekvente-
ring.

Udviklingen gælder både for mikro- og makro-
organismer og har en enorm betydning eksem-
pelvis for samfundets viden om planters og dyrs – 
inklusiv menneskers – sygdomme, dannelse og 
optagelse af drivhusgasser, og om hvordan, man 
genetablerer områder med alvorlig kemisk for-
urening. 

Dernæst er der dannet mange grænseflader 
med kemi, fysik, matematik, datalogi, medicin og 

nanoteknologi, som er vigtige for fremtidig 
grundforskning, såvel som for anvendt forskning.

VI VIL GERNE fremføre, at biologi ved KU har 
gennemgået en omfattende – og tidskrævende – 
proces igennem de seneste år, hvor syv institutter 
er blevet fusioneret til et stort, moderne biologisk 
institut, som er veludrustet til at kunne konkur-
rere internationalt.

For dem der har været involveret i denne pro-
ces, kom det som et chok, at efter vi endelig hav-
de etableret et konkurrencedygtigt moderne in-
stitut, så skulle der skæres drastisk ned på perso-
nalet, hvorved disse bestræbelser synes at have 
været forgæves. De gennemførte nedskæringer 
har på et enkelt år ødelagt flere forskningsområ-
der, som det har taget årtier at opbygge og som 
der netop i disse år fokuseres på i udlandet.

SOM UNDERVISERE BAKKER VI 100 procent 
op om de studerendes protest mod forringelser af 
uddannelserne. Man kan ikke opretholde diversi-
tet og kvalitet af undervisningen, når staben de-
cimeres så voldsomt – ikke mindst, hvis dem, 
som er tilbage, er demoraliserede og umotivere-
de.

Vi har hørt så mange modstridende forklarin-

Åbent brev til bestyrelsen:
»Vi har mistet tilliden til ledelsen«

SVAR

Af rektor Ralf Hemmingsen

TAK FOR BREV til bestyrelsen ved KU med støt-
te fra 96 lærere ved Biologisk Institut. Efter aftale 
med bestyrelsesformanden besvarer jeg nedenfor 
spørgsmål rejst i brevet. Jeg vil også forsøge at 
afklare de misforståelser, der kommer til udtryk.

Jeg glæder mig over jeres vurdering af udvik-
lingen inden for biologien. Jeres fag er en helt 
central videnskabelig disciplin med stor betyd-
ning for både samfundet og menneskelig erken-
delse. Den vurdering deler jeg fuldt og helt. 

Der står stor respekt om det vigtige og omfat-
tende arbejde, ledelsen og I som medarbejdere 
har lagt i fusionsprocesserne på det biologiske 
område. De samme processer sker ved flere sø-
sterfakulteter og fusionen mellem det gamle KU, 
FARMA og LIFE har på samme vis været ressour-
cekrævende for hele organisationen. Jeg er glad 
for, at I vurderer, at det fusionerede Biologisk In-
stitut står stærkt i forhold til at kunne konkurrere 
internationalt. Det var netop hovedformålet med 
fusionen mellem det tidligere Biologisk Institut 
og Institut for Molekylærbiologi.

SOM JER HAR JEG forståelse for, at de stude-
rende giver udtryk for deres utryghed, og deres 
protester viser et stort engagement i deres fag. 
Det er en vanskelig proces at omstille organisati-
onen til de markant ændrede økonomiske ram-
mevilkår og skabe den nødvendige fornyelse. I 
disse uger har mange af jeres kolleger på FAR-
MA, LIFE, SAMF og i Fællesadministrationen de 

samme frustrationer over at miste gode kolleger, 
og studerende ved jeres søsterfakulteter oplever 
den samme utryghed. 

Uddannelserne på det biologiske fagområder 
ved NAT har dog fortsat en meget bred og dyb 
forskningsdækning, et generelt stort kursusud-
bud og valgfrihed i uddannelserne, og jeg har til-
lid til, at dette fortsat vil gøre sig gældende efter 
tilpasningerne af personalet ved Biologisk Insti-
tut.

I SPØRGER OGSÅ til kommunikationen til 
medarbejdere ved Biologisk Institut om budget-
proces og –fordeling af midler til institutterne 
ved NAT. Jeg har forstået, at budgetprocessen er 
foregået i tæt samarbejde mellem dekanat og in-
stitutledelser. 

Fakultetssamarbejdsudvalget og Akademisk 
Råd er inddraget i drøftelserne herunder med ak-
tiv deltagelse af de medarbejdervalgte medlem-
mer fra Biologisk Institut og jeres tillidsrepræsen-
tanter. Det lokale samarbejdsudvalg har været 
inddraget, og jeres institutleder har givet oversig-
ter over budgetudviklingen ved to stormøder den 
29/10 og 3/12 2009. Begge gange har han forkla-
ret, at der skulle spares minimum 16 millioner 
kroner på lønbudgettet for at der var tilstrækkeli-
ge midler til drift. I er også blevet orienteret om 
budgetproces og model for fordeling af budgetter 
til institutterne via fakultetets elektroniske ny-
hedsbrev, som alle medarbejdere modtager.

ALLE INSTITUTTER PÅ NAT har gennemført 
besparelser. For Biologisk Institut og Institut for 
Geografi og Geologi er der imidlertid en ubalan-
ce vedrørende indtægter og udgifter, i hovedsa-
gen fordi evnen til at producere STÅ (studenter-
årsværk, red.) og indhente eksterne bevillinger 

ikke matcher udgiftsniveauet. De sidste syv-otte 
år er der år for år sket et markant fald i STÅ-ind-
tægterne, som efterhånden har givet et større hul 
i budgetterne på trods af, at STÅ-kurven i år må-
ske vender. 

Indsatsen for at modernisere den forældede in-
frastruktur på NAT og SUND er en beslutning 
som bestyrelsen og KU’s samlede ledelse står 
fuldt og helt ved. Det er en forudsætning for at 
kunne tilbyde et attraktivt og konkurrencedyg-
tigt forsknings- og uddannelsesmiljø for den næ-
ste generation af ansatte og studerende. Det er 
lykkedes at samle en stor del af jeres institut i 
KU’s nok mest moderne byggeri – Biocenteret. 
Der er mange andre dele af naturvidenskab som 
ikke har så gode rammer for forskning og uddan-
nelse. Det er i øvrigt en myte, at midlerne til de 
kommende byggerier går fra forskningen. Penge-
ne kommer fra staten (forligspartierne) øremær-
ket via den såkaldte SEA-ordning og dele af glo-
baliseringsmidlerne. 

TALLENE VEDRØRENDE udviklingen af sta-
ben ved NAT i de forløbne fem år viser samlet set 
en vækst i VIP-årsværk, mens der er tale om et 
mindre fald i antallet TAP-årsværk. Det betyder 
en stigning i VIP/TAP-ratio i overensstemmelse 
med bestyrelsens ønske om at styrke kerneaktivi-
teterne. Jeg kan tilføje, at vi fra 2011 gennemfø-
rer en underopdeling af TAP-opgørelsen således, 
at direkte videnskabeligt relateret TAP og admi-
nistrativ TAP kan følges separat i fremtiden.

Ansvaret for at redegøre for Biologisk Instituts 
fremtid ligger hos fakultets- og institutledelsen. 
Jeg opfordrer til, at I indgår i dialog med ledelsen 
herom og takker for jeres engagement. Min og 
den øvrige KU-ledelses tillid til jer og ledelsen 
ved jeres fakultet er usvækket.

»Vores tillid til jer er usvækket«

ger, både fra KU’s ledelse og politikere, at vi helt 
har mistet tilliden til ledelsen. Vi ved, at betydeli-
ge beløb af KU’s midler er blevet brugt på at flytte 
forskellige grupper fra vores institut rundt til an-
dre bygninger inden begge fyringsrunder. Vi har 
også læst, at ledelsen har prioriteret nye bygnin-
ger til Medicin og Fysik. Hertil kommer den vold-
somme vækst i administrativt personale. 

MEN VI HAR IKKE FÅET nogen troværdig for-
klaring på, hvorfor nedskæringerne specielt er 
gået ud over biologi og geo-fagene. Dette gælder 
i særdeleshed i 2009, hvor vi har haft stigende 
optag af studerende på biologistudiet. Vi vil der-
for bede jer om en troværdig forklaring, som vi 
tilbageværende ansatte, vores kollegaer, som er 
blevet fyret, samt studerende, ph.d.-studerende 
og postdocs, som jo også er ramt af nedskærin-
gerne, kan forstå og acceptere. Desuden kræver 
vi en klar redegørelse for Bestyrelsens planer for 
Biologisk Instituts fremtid. 

Tom Fenchel, Søren Sørensen og Roger A. Garrett 
på vegne af 96 lærere på Biologisk Institut (se nav-
nene på www.uniavisen.dk)

» Vi kræver en klar 
 redegørelse for  
Bestyrelsens planer 
for Biologisk Insti-
tuts fremtid«

» Ansvaret for at rede-
gøre for Biologisk 
 Instituts fremtid 
 ligger hos fakultets- 
og institutledelsen. 
Jeg opfordrer til, at  
I indgår i dialog med 
ledelsen herom og 
takker for jeres enga-
gement«
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DISPUT

biOLOgi

Af Michael Kühl 

og Olaf Nielsen, 

professorer og 

viceinstitutledere 

for forskning ved 

Biologisk Institut  

KÆRE BESTYRELSE, RALF OG NILS. Biolo-
gisk Institut (BIO) og Institut for Geografi og Ge-
ologi (IGG) ved Det Naturvidenskabelige Fakul-
tet (NAT) og dele af Det Biovidenskabelige Fa-
kultet (LIFE) er med jeres velsignelse kastet ud i 
en ekstrem krisesituation, hvor mange er afskedi-
get og de tilbageblevne medarbejdere kan se 
frem til at løbe endnu stærkere – hvis de da kan 
holde ud at fortsætte. 

Ralf og Nils, I oplevede selv den massive mistil-
lid ved sidste års sparerunde og stormøder på 
BIO, og denne mistillid inkluderer nu i stigende 
grad institutternes ledelse, som vi selv er en del 
af ved BIO – og det kan ikke undre, da det jo er 
her, konsekvenserne af jeres beslutning imple-
menteres. Ja, det er KU vi skriver om og ikke det 
danske hospitalsvæsen!

Ralf, du har netop (efter lidt betænkningstid 
godt nok) haft besøg af ekstremt bekymrede stu-
derende på BIO og GEO, der via en flot aktion på 
ingen tid fandt resonans for deres frustration i 
stort set alle danske medier. Universitetsavisen, 
diverse blogs (dog ikke rektors egen) og andre 
medier bugner med vrede og frustrerede indlæg 
fra medarbejdere og studerende (der tales blandt 
andet om ’kasinoøkonomi’ på KU) – og der er 
nogle spæde og formodentlig velmente forsøg fra 
KU-ledelsen på at afdramatisere eller forklare si-
tuationen blandt andet med udtryk som »håbets 
og udviklingens årti«; »vi skal vende den nedad-

gående spiral,« »obsessiv frisættelse« (!) og un-
der henvisning til svigtende optag, finanslove, fi-
nanskrise og politisk modvind. 

DER LAVES POSTIVT SPIN i medierne på, at 
sparerunderne i 2009 og 2010 endte med færre 
reelle fyringer (og flere ’frivillige’ aftaler) – som 
om det ændrer på det faktum, at stillingerne og 
hele forskningsområder er forsvundet eller am-
puteret. Sjældent har KU fået så meget dårlig re-
klame så hurtigt! Samtidig kan vi læse beretnin-
ger i medierne (som fra en anden verden) om de 
mange milliarder, der bevilliges til bygninger og 
laboratorier på KU, kæmpeinvesteringer i centra-
liseret it, lederudviklingsprogrammer, Stjerne-
programmer, Freja-stipendier, Temapakker osv. 

Vi kan læse om de mange store eksterne bevil-
linger (herunder UNIK-bevillinger, Grundforsk-
ningscentre, eliteforskerpriser med mere), som i 
disse år tilflyder de våde fakulteter ved KU. Og vi 
kan læse om hvor gode vi er på KU, at det er os 
der skal være dansk eliteuniversitet på niveau 
med de bedste udenlandske universiteter (ja, det 
kan endda lykkes for en lille milliard ekstra om 
året påstås det …), at der skal værnes om forsk-
ningsfrihed, grundforskning og undervisning på 
KU og så videre.

DET KAN IKKE UNDRE at mange ansatte på 
gulvet og de studerende er chokerede over denne 
udvikling og på mange måder føler, de lever i en 
anden virkelighed end ledelsen. Vores ærinde 
med dette indlæg er ikke at fortabe os i detaljer-
ne om STÅ-indtægter, budgetmæssige finurlighe-
der om tekniske eller reelle underskud, stigende 
eller faldende studenteroptag, finanslovsbevillin-
ger med mere, som der allerede er kommunike-
ret og skrevet side op og ned om. 

Fakta er, at store dele af natur- og bioviden-

skab ligger underdrejet lige nu. Mange har må-
ske lige som os en fornemmelse af, at ikke alt kan 
forklares med alle de onder udefra, som politi-
kerne påfører KU.

Der er rigtigt mange spørgsmål vedrørende 
KU’s overordnede prioriteringer vi gerne vil have 
svar på - og helst fra jer selv og ikke nogen af de 
mange chefer og underdirektører, som ind imel-
lem taler et sprog, vi ikke forstår. 

NU MÅ DET VÆRE SLUT med at vaske hænder 
på forskellige ledelsesniveauer, bedrive internt 
spin, udtrykke sig i new management-floskler, 
nedsætte endnu en task force, gemme sig bag et 
glansbillede og håbe på bedre tider. Natur- og 
biovidenskab på KU er i krise, og der er brug for 
garantier fra KU-ledelsen om, at der vil ske foran-
dringer, der forhindrer en yderligere forværring 
af situationen – kort sagt en opprioritering og 
sikring af de økonomiske rammer for natur- og 
biovidenskab på KU. 

Er I villige til at give sådanne garantier og fore-
tage de nødvendige omprioriteringer?

Det er klart at der også ligger en stor udfor-
dring i at påvirke det politiske system hen imod 
en mere rimelig behandling og støtte af universi-
teternes autonomi – der er ingen tvivl om at en 
del af de problemer vi ser i dag også kan kobles 
til KU eksterne faktorer. Men på de indre linjer 
handler det også ganske simpelt om at smøge ær-
merne op, stikke fingeren i jorden og så finde til-
bage til hvad et universitet er – nemlig en høj-
borg for den frie forskning og forskningsbaserede 
undervisning. 

Indlægget er forkortet af redaktionen. Se den fulde 
ordlyd på www.uniavisen.dk. 

Nødråb: Åbent brev til bestyrelse,  
rektor og dekan

havde regnet med, for eksempel det indre mar-
ked for uddannelser. Og jeg beklager, hvis Jør-
gen Honorés og mit seneste ’rektorbrev’ - som I 
indirekte refererer til - kan læses på den måde. 
Hensigten var, at give et bredt indblik i den sam-
lede ramme KU aktuelt indgår i, så alle selv kan 
vurdere.

Lad mig til slut gentage, at det er dybt beklage-
ligt at afskedige medarbejdere, men det er des-
værre nødvendigt, når udgifterne til et område 
væsentligt og længerevarende overstiger indtæg-
terne.

Indlægget er forkortet af redaktionen. Se den fulde 
ordlyd på www.uniavisen.dk. 

SVAR
Af rektor Ralf Hemmingsen

KÆRE VICEINSTITUTLEDERE. I har frem-
sendt et brev til Universitetsavisen, som egentlig 
er stilet til mig, jeres dekan og bestyrelsen. Jeg 
har kun set den version, som avisen har offentlig-
gjort, da ledelsen ikke har modtaget brevet. I det 
følgende har jeg knyttet nogle korte kommenta-
rer til de synspunkter I rejser.

Jeg forstår, at der mandag den 8. februar er 
blevet afholdt et møde med den samlede ledelse 
på Biologi inklusiv sektionsledere og dekanat. 
Der er efterfølgende udsendt en pressemeddelel-
se, hvor I erkender behovet for at opnå balance i 
instituttets indtægter og udgifter og udtrykker 
tillid til, at den proces, der er indledt samt de be-
slutninger og de strategier ledelsen har lagt.

I jeres brev rejses en række spørgsmål vedrø-
rende de initiativer og beslutninger, bestyrelsen 
har truffet gennem de seneste år. Beslutninger, 
som hovedsageligt har baggrund i forslag og ind-

stillinger fra en samlet og enig ledelse på KU (de-
kaner og rektorat). Hensigten med disse initiati-
ver er at sikre KU’s rolle og placering på interna-
tionalt niveau, også i fremtiden.

JEG BEKLAGER LIGESOM I, at budgettet på 
nogle institutter ikke hænger sammen uden til-
pasninger, men jeg mener ikke, at det skal hin-
dre, at KU omstiller sig til de vilkår, omverdenen 
har fastlagt for os. Herunder at en stigende andel 
af midlerne skal hentes i konkurrence. Denne 
omstilling er efter min (og bestyrelsens) vurde-
ring en forudsætning for at sikre kerneydelsernes 
kvalitet i fremtiden. Det gælder om gradvis at gø-
re den samlede ’kage’ større, ellers vil vi i de 
kommende år se flere og flere fagområder, hvor 
budgettet ikke hænger sammen.

JEG HAR INTET MOTIV til spin eller til at ud-
give glansbilleder. Der er bestemt projekter som 
har vist sig vanskeligere at gennemføre, end vi 

Intet motiv til spin

»Fakta er, at store  
dele af natur- og  
biovidenskab ligger  
underdrejet lige nu. 
Mange har måske lige 
som os en fornemmel-
se af, at ikke alt kan 
forklares med alle de 
onder udefra, som  
politikerne påfører 
KU.«
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Forskernes frie vilje

RePLiK 

Af institutleder Ingolf Thuesen, 

Institut for Tværkulturelle og  

Regionale studier

Tak for dit indlæg i debatten. Jeg er helt enig i 
mange af dine grundprincipper og kan kun sige, 
at i den konkrete sag er ingen blevet pålagt at ud-
føre en forskningsopgave, så det har du tilsynela-
dende misforstået. 

Forskerne er blevet tilbudt opgaven og har af 
egen fri vilje valgt at tage imod den. Hvis forsker-
ne havde sagt nej tak, havde vi også afvist at fore-
tage udredningen. Jeg synes, du skulle tale med 
de involverede forskere og få historien fra deres 
side også. Det ville være god praksis. 

For mig handler forskningsfrihed om, at for-
skerne skal have både mulighed for at sige nej 
tak og ja tak til opgaver. Forskerne har fra begyn-
delsen haft indsigt i formulering af rekvisitionen 
og over for ministeriet gjort opmærksom på, 
hvad der var muligt inden for de afsatte tidsram-
mer. 

Det var også en aftale fra begyndelsen af pro-
jektet, om end ikke konkretiseret i kontrakten, at 
arbejdet ville blive offentliggjort, men ikke hvor-
når. Efterfølgende blev det så aftalt, at det skulle 
ske senest tre måneder efter afleveringen. 

Personligt er jeg faktisk imponeret over, hvor 
langt man er nået, og medier og politikeres for-
søg på faglig miskreditering af forskerne har væ-
ret uberettigede, usaglige og polemiske.

DISPUT

FORSKningSFRiHeD

Af Heine Andersen, professor, 

 Sociologisk Institut

Efter mediepostyret og det politiske hurlumhej 
om Burka-rapporten fra Margit Warburg og kol-
leger ved Religionsvidenskab må det være tiden 
at stille nogle kritiske spørgsmål vedrørende uni-
versitetets og forskernes ansvar for forskningsfri-
heden.

For mig at se har de ansvarlige givet køb på 
forskningsfriheden på i hvert fald to punkter.

Af Københavns Universitets regler om god vi-
denskabelig praksis (§ 3, stk. 3) fremgår:

»Universitetet skal værne om sin forskningsfri-
hed og søge højeste niveau af videnskabelig stan-
dard og etik. Forskningsfrihed indebærer frihed 
til at vælge forskningsemne, frihed til at stille 
spørgsmål, frihed til at bestemme hvilket materi-
ale og hvilke metoder man vil benytte for at finde 
svar, og frihed til at fremlægge hypoteser, resul-
tater og ræsonnementer offentligt.«

De to aspekter heraf jeg vil koncentrere mig 
om, er publiceringsfrihed og metodefrihed (og 

undlade at gå ind på spørgsmålet om valg af pro-
blem og forskningsspørgsmål).

MEST GRAVERENDE FOREKOMMER svigtet 
at være for så vidt angår publiceringsfriheden. Af 
kontrakten mellem Indenrigs- og Socialministeri-
et og Institut for Tværkulturelle og Regionale 
Studier ved KU fremgår, at »Indenrigs- og Social-
ministeriet fastlægger rammerne for rapportens 
offentliggørelse. Leverandøren må undervejs i 
arbejdet ikke offentliggøre eller offentligt omtale 
delresultater mv.«

At indgå en kontrakt med en sådan restriktion 
burde være helt uacceptabelt for universitetsfor-
skere og universitetets ledere. Det er i direkte 
modstrid med videnskabens etos – som fremgår 
af universitetets vejledende regler. 

Det er klart, at der kan forekomme en række 
tilfælde, hvor forskere må underkaste sig be-
grænsninger i publiceringsfrihed, hvis forsk-
ningsspørgsmålet ellers er vigtigt nok, fx af hen-
syn til medvirkende i undersøgelsen, statens sik-
kerhed eller forretningshemmeligheder. Intet i 
den retning ses at foreligge ved burka-undersø-
gelsen. 

Det kan kun dreje sig om politiske opportuni-
tetshensyn fra ministeriets side, som forskerne 

altså hermed har underkastet sig. Der findes ikke 
nogen som helst etisk, juridisk eller faglig be-
grundelse for, at undersøgelsen skulle foregå i 
hemmelighed og først offentliggøres efter mini-
steriets direktiver og forgodtbefindende.

JEG HAR HØRT DEKAN Kirsten Refsing sige, 
at man da også har fortrudt denne ’hemmelig-
hedsklausul’; vel at mærke: det man har fortrudt, 
er kun, at der ikke var aftalt en fast udløbsdato 
for hemmelighedsklausulen. Det tyder ikke på, at 
dekanen har forstået, hvorfor publiceringsfrihe-
den er vigtig.

Rationalet bag publiceringsfriheden er dob-
belt: dels hensynet til at alle andre kan få del i ny 
viden til gavn for oplysning og demokratisk de-
bat, og dels hensynet til det, videnskabssociolo-
gen Robert Merton har kaldt ’organiseret skepti-
cisme’, nemlig muligheden for at nye resultater 
kan udsættes for systematisk, kollektivt organise-
ret granskning og kritik. 

Det kræver at der er en helt fri offentlighed og 
debat om forskningen. Kun når den mulighed er 
til stede, kan man have tillid til resultater.

HVAD METODEFRIHEDEN ANGÅR, fremgår 
begrænsningen af et notat fra Burkaudvalget af 

Burka-undersøgelsen: værner universitetet 
om god videnskabelig praksis?

RePLiK

Af Margit Warburg, professor, 

dr.phil., Institut for Tværkultu- 

relle og Regionale Studier 

HEINE ANDERSEN REJSER nogle vigtige og 
principielle betragtninger om forskningsfriheden 
og forvaltningen af denne i forbindelse med ud-
arbejdelsen af Rapport om brugen af niqab og 
burka.

Det er klart, at en sikring af forskningsfriheden 
er af afgørende betydning for, om man som for-
sker skal medvirke til en undersøgelse, som er re-
kvireret og betalt af en ekstern part. I det hele ta-
get er jeg enig med Heine Andersen i hans over-
ordnede betragtninger om nødvendigheden af at 
fastholde den universitære tradition for viden-
skabelig autonomi – også når denne autonomi 
synes at være under pres. 

I DEN KONKRETE SAG hævder Heine Ander-
sen imidlertid, at universitetets ledelse og de in-
volverede forskere gav køb på forskningsfriheden 
på to afgørende punkter, nemlig metodefriheden 
og publiceringsfriheden. Virkeligheden er dog 
heldigvis mere nuanceret. 

Rammerne for udarbejdelsen af ’Rapport om 
brugen af niqab og burka’ blev diskuteret og af-
talt ved et møde mellem Indenrigs- og Social- 
ministeriet og de relevante personer fra universi-
tetet, heriblandt professor, dr.phil. Jakob Skov-
gaard-Petersen som ansvarlig for den ’religions-

historiske baggrund for anvendelse af ansigts-
dækkende beklædningsgenstande’ og mig selv 
som ansvarlig for den religionssociologiske kort-
lægning af anvendelsen af disse niqab’er med 
mere.

 
DISKUSSIONEN OM METODEVALG var fri 
og åben, og vi var ikke på nogen måde afskåret 
fra at bruge de metoder, vi selv fandt mest rele-
vante. I det hele taget kan vi klart afvise, at vi har 
været underkastet ministerielt dikterede be-
grænsninger i metodevalget. Det var imidlertid 
vigtigt i aftalen at få nævnt de metoder, vi på-
tænkte at bruge for at undgå en efterfølgende 
diskussion med ministeriet om metodevalg. 

Heine Andersen går for eksempel helt galt i by-
en, når han fortolker følgende passage fra aftalen 
som belæg for, at ministeriet har forsøgt at be-
grænse metodefriheden: »Kortlægning af såvel 
omfanget af brugen som kvindernes baggrund 
forudsættes ikke baseret på en systematisk optæl-
ling. Det er tilstrækkeligt, at kortlægningen er ba-
seret på vurderinger fra forskellige eksperter og/
eller personer fra de omfattede miljøer.« 

Baggrunden for denne afgrænsning var, at vi 
vurderede, at en statistisk repræsentativ optæl-
ling af bærerne af niqab (og burka) ikke ville væ-
re mulig i betragtning af, at de udgør en mikro-
skopisk minoritet blandt en minoritet. 

DERFOR STÅR DER I AFTALEN med ministe-
riet, at kortlægningen »forudsættes ikke baseret 
på en systematisk optælling.« Vores estimat af 
antal, alder og etnisk baggrund af niqab-bærende 

kvinder var i stedet baseret på at sammenholde 
oplysninger fra en række forskellige kilder, som 
vi havde valgt som relevante:

Tidligere publicerede undersøgelser samt de 
seneste vurderinger fra forskere, der har arbejdet 
med forskellige muslimske miljøer i Danmark; En 
række større muslimske organisationers og mo-
skéers vurderinger; Rundspørge blandt landets 
muslimske friskoler; Henvendelse til sundheds-
plejerskerne i Helsingør og på Bispebjerg, Nørre-
bro og Vesterbro; Observationer ved to store of-
fentlige arrangementer i forbindelse med eid al-
fitr (ramadanens afslutning).

DISKUSSIONEN OM PUBLICERINGSFRIHE-
DEN er mindre enkel og berører samtidig nogle 
bredere, principielle aspekter af betingelserne for 
aftaler om brugen af universitetsforskeres eks-
pertviden i forbindelse med udredninger, kom-
missioner og lignende. Et fyldestgørende svar på 
dette centrale spørgsmål bør, som Heine Ander-
sen også selv anfører, komme fra universitetsle-
delsen. Hvad angår den konkrete sag, nævner in-
stitutleder Ingolf Thuesen i sit indlæg her i avi-
sen, at hemmeligholdelsesklausulen ikke var 
ubegrænset i tid, idet rapporten skulle frigives se-
nest tre måneder efter afleveringen. 

Nu da den politiske og mediemæssige storm er 
stilnet af, er det rimeligt at overveje, om vi skulle 
have påtaget os en opgave, der berører et så poli-
tisk betændt område som muslimske kvinders 
brug af ’ansigtsdækkende beklædningsgenstan-
de’. Jeg tror dog, de fleste vil være enige med mig 
i, at politik i videst mulig udstrækning bør føres 

Forskere bør gå oplysningens ærinde

»Centralismen og top-
styringen af viden-
skab er vokset gen-
nem flere årtier, men 
accelereret i Sanders 
periode. Den er et to-
talitært træk i de mo-
derne demokratiers 
statsræson, og særlig 
markant i Danmark.«
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ONLINENYT
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Debatten fortsætter på 

www.uniavisen.dk

15.9. 2009, som er sendt til Instituttet den 17.9. 
sammen med kontrakten. Her angives i afsnittet 
»beskrivelsen af opgaven« hvilke metoder, der 
forudsættes anvendt, og hvilke det ikke gør. Den 
forudsættes således ikke baseret på »systematisk 
optælling«, men på »vurderinger fra forskellige 
eksperter og/eller personer fra de omfattede mil-
jøer«. 

Netop metoden har været anfægtet; ifølge en 
artikel i Jyllands-Posten den 21. januar har for-
skerne imidlertid forsvaret sig med, at de gjorde 
»hvad de blev bedt om,« altså at man har givet af-
kald på metodefriheden. Det hele indhylles i et 
skær af farce, når man et andet sted i kontrakten 
kan læse, at »Leverandøren har det endelige an-
svar for den videnskabelige og faglige kvalitet i 
undersøgelserne og de færdige produkter.«

Centralismen og topstyringen af videnskab er 
vokset gennem flere årtier, men accelereret i 
Sanders periode. Den er et totalitært træk i de 
moderne demokratiers statsræson, og særlig 
markant i Danmark. 

En speciel ejendommelighed er, at den på sam-
me tid kræver styring og ansvarsfralæggelse. Uni-
versiteterne får i stigende grad status som en del 
af statsforvaltningen, og universiteternes ledere 
optræder i stigende grad som villige tjenere. 

 Overvejer du en 

internatiOnal 
karriere? 
Så kan eu’S generelle anSættelSeS
prøve være en genvej fOr dig
EU-institutionerne er spændende og udfordrende arbejdspladser med 
jobmulig heder i Europa og resten af verden.  En bestået ansættelsesprøve 
åbner døren.

Du kan tage ansættelsesprøven, hvis du er statsborger i EU og har en 
bachelorgrad. Prøven kan tages på engelsk, fransk eller tysk.  
Erhvervserfaring er ikke nødvendig. 

Ansættelsesprøven kan tages indenfor fem selvstændige kategorier:

1. generel offentlig administration
2. jura 
3. revision 
4. økonomi/statistik 
5. IT 

Du kan læse mere om ansættelsesprøven og tilmelde dig  
Udenrigsministeriets forberedelseskursus på www.umkc.dk  

Du kan tilmelde dig ansættelsesprøven fra den 16. marts i år på  
www.eu-careers.eu 

Samtidig er det af legitimitetsgrunde nødvendigt 
for staten at opretholde et billede af forskningens 
uafhængighed.

SÅ VIDT JEG KAN SE, har både forskere og le-
delse – det vil sige i det mindste institutleder og 
dekan – accepteret at underkaste sig begrænsnin-
gerne. Det ville være interessant at høre, hvilke 
overvejelser, de ansvarlige har gjort sig, herun-
der om aftalens forhold til universitetets ret-
ningslinjer.

Der er et stigende pres på forskningsfriheden 
fra mange forskellige sider, og vi ser at der duk-
ker flere og flere sager op om politiske og økono-
miske interessers påvirkning af forskningens ret-
ning og resultater. 

Jeg er faktisk ikke klar over, hvor udbredt afta-
ler som den foreliggende med restriktioner og 
’hemmelighedsklausuler’ er. Det må være vigtigt 
både for universitetet og den bredere offentlig-
hed at få det trukket frem i lyset og sikre, at der 
føres en principfast og fælles linje, der værner om 
forskningsfriheden.

på et oplyst grundlag, og det har da også normalt 
været traditionen i Danmark. 

RAPPORT OM BRUGEN AF NIQAB og burka 
har bidraget med nogle vigtige resultater, som ik-
ke har været fremme i den offentlige debat før, 
for eksempel at mange bærere af niqab vælger at 
gøre det af personlig religiøs overbevisning på 
trods af modstand fra familie og omgangskreds, 
og at en stor andel af de niqab-bærende kvinder i 
øvrigt er etniske danskere, der er konverteret til 
islam. Rapporten har desuden godtgjort, at 
niqab-bærerne udgør en minimal andel (estime-
ret 0,1 – 0,2 pct.) af de muslimske kvinder i Dan-
mark, hvilket også er helt på linje med forholde-
ne i andre vesteuropæiske lande. 

At disse resultater ikke har behaget enkelte po-
litikere, som derfor i deres vankundighed har ka-
stet sig over budbringeren i stedet for at forholde 
sig til emnets substans, må man desværre tage 
med. Behageligt har det ikke været, men alterna-
tivet, nemlig at overlade opgaven til andre, min-
dre fagligt kvalificerede kredse, ville da være en 
underlig udvej? 

Efter min mening skal vi ikke holde os tilbage 
for at gå oplysningens ærinde, selv når det kan 
være politisk ubekvemt. Men det er selvfølgelig 
en god diskussion værd, som jeg synes vi skal 
fortsætte, nu da Heine Andersen har rejst den.

Margit Warburg var ledende medarbejder på ’Rap-
port om brugen af niqab og burka’.

Totalitære tendenser

DUPLiK
Af Heine Andersen

Hvad angår publiceringsfriheden er kendsgernin-
gen, at institutlederen har skrevet under på en 
kontrakt med følgende bestemmelse: »Indenrigs- 
og Socialministeriet fastlægger rammerne for 
rapportens offentliggørelse. Leverandøren må 
undervejs i arbejdet ikke offentliggøre eller of-
fentligt omtale delresultater mv.« 

Der er ingen tidsbegrænsning omtalt. Da der 
opstod offentlig debat, beklagede dekanen, at 
der ikke var sat en tidsbegrænsning på hemme-
lighedsklausulen, og at forskerne var afskåret fra 
at forsvare sig offentligt på grund af hemmelig-
hedsklausulen. At institutlederen nu siger, der 
var en tre måneders frist, virker mystisk. 

Jeg bemærker, at ingen, hverken institutleder, 
dekan eller forskere har givet nogen begrundelse 
for, hvorfor man fraskrev sig publiceringsfrihe-
den. Ud fra sagens substans kan jeg heller ikke 
se, hvad begrundelsen skulle være. Man må der-
for gå ud fra, at det blot har været et ønske hos 
den politiske myndighed, som universitetet uden 
videre har accepteret. 

Netop den type begrænsninger er hvad publi-
ceringsfriheden skal hindre. Universitetet har 
dermed svigtet sin pligt til at værne om forsk-
ningsfriheden og ledelsen har krænket universi-
tets egne retningslinjer om god videnskabelig 
praksis, som jeg citerede i mit første indlæg.

Universiteterne er – sammen med især en fri 
presse og kunsten – institutioner, der må kæmpe 
maksimal frihed for kommunikation og debat. 

Det er både af hensyn til videnskaberne selv, og 
ud fra demokratiske hensyn. Universiteter burde 
være det allersidste sted, hvor man accepterer 
lukkethed og hemmeligholdelse. 

Derfor er det ikke overdrevet at tale om totali-
tære tendenser, når ledelsen tilsyneladende uden 
skrupler skriver under på en hemmeligholdelses-
klausul, og helt afstår fra at give nogen begrun-
delse. Man har yderligere selv bidraget til at un-
dergrave troværdigheden ved – ifølge mediejuri-
ster i modstrid med offentlighedsloven – at næg-
te at udlevere dokumenter i sagen, herunder 
kontrakten. 

Jeg ved ikke, hvor udbredt hemmeligholdel-
sesklausuler som denne er generelt (jeg har fra 
en kilde i Videnskabsministeriet en udtalelse om, 
at det er ret almindeligt). Det burde gøres til gen-
stand for en udredning og offentlig debat, så uni-
versitetet kunne hævde og håndhæve sine prin-
cipper på dette område, og dermed også sin an-
seelse og troværdighed.

Hvad angår metodefriheden er jeg enig i, at sa-
gen er mere nuanceret. Jeg selvfølgelig godt klar 
over, at der er tale om et udspil fra forskernes si-
de. Mit synspunkt er, at man bør afholde sig fra 
at indføje kontraktmæssige begrænsninger.
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Formidling skader  

forskerkarrieren
Politikerne vil fremme forskningsformidlingen. Men som systemet er i dag,  
skader det universiteterne, når forskerne bruger tid på at formidle. Altså må  
formidling anses som en personlig luksus, der bør henlægges til fritiden

Skadelig optræden i Deadline
Ved formidling forstår jeg her, at man at deler sin 
faglige viden og kompetencer med ikke-fagfæl-
ler, som det typisk sker i offentlige debatter, i bø-
ger, tidsskrifter, kronikker, interviews, foredrag 
og så videre. Jeg medregner også virke i statslige 
råd og nævn, samt aktiviteter i private og offent-
lige virksomheder i form af foredrag, undervis-
ning eller konsulentbistand. 

Formidling adskiller sig fra forskning ved at 
henvende sig til medlemmer af offentligheden og 
ikke til fagfæller eller studerende, og ved ikke at 
være fagfællebedømt.

Det er ikke fordi, der slet ikke findes incita-
menter til formidling. Der er et individuelt per-
sonligt incitament, som for den enkelte forsker 
kan spille en stor rolle. Nogle kan simpelthen 
godt lide at formidle, og de gør det derfor, selv 
når det i realiteten skader deres institutter eller 
deres egen karriere som forskere. Der ligger en 
åbenlys social anerkendelse i at blive inviteret i 
Deadline, som de færreste vil sige nej til. 

På det individuelle plan kan økonomiske inci-
tamenter også spille en rolle. Som efterspurgt 
foredragsholder kan man få et honorar, der kan 
være ganske stort i forhold til den almindelige 
løn, man får som universitetsansat. Og honoraret 
for en kronik i et dagblad er også et forholds-
mæssigt stort tillæg til den disponible indkomst i 
en måned. 

Penge og social anerkendelse
Der er institutionelle incitamenter af lignende 
slags. Det Humanistiske Fakultet uddeler nu en 
gang om året en formidlingspris på 25.000 kro-
ner til to ansatte, hvilket også skaber et individu-
elt incitament af den nævnte slags (penge og so-
cial anerkendelse). Dog vil jeg tro, at den motive-
rende effekt begrænses af, at det er noget uigen-
nemsigtigt hvad der skal til for at komme i be-
tragtning, og af at det under alle omstændighe-
der vil være en form for lotteri, der afgør om man 
belønnes.

Det Humanistiske Fakultet har også i 2009 
haft en pulje på cirka en million kroner til at støt-
te formidlingsaktiviteter. Men selv om det kan 
være udmærket at uddele disse midler, så giver 

de ikke i sig selv direkte et individuelt incitament 
til at formidle, med mindre midlerne kan bruges 
til frikøb. 

Men puljen kan belønne eller stimulere de for-
skere, der i forvejen har individuelt incitament til 
at formidle, for eksempel fordi de godt kan lide 
det. Og igen: vil man fremme sin karriere på uni-
versitetet eller sine muligheder for at få eksterne 
forskningsmidler, så skal man nok ikke bruge sin 
tid på et formidlingsprojekt, selvom det sågar er 
støttet af fakultetet.

I nogle tilfælde kan der være et institutionelt 
incitament til formidling, nemlig når en aftager 
betaler et institut for en rapport eller når delta-
gelse i råd og nævn kompenseres økonomisk. Fø-
rer kompensationen til frikøb, kan det skabe et 
incitament for den enkelte forsker, og det samme 
sker, hvis man som forsker pålægges en opgave 
af institutionen. 

Den rationelle institutleder
Formidling til offentligheden kan i nogle tilfælde 
medføre en vis ’kendthed’ som måske spiller en 
rolle for hvem der ansættes som professorer eller 
lektorer eller hvem, der får forskningsbevillinger. 
Men sjældent får sådanne faktorer formentlig af-
gørende betydning, og det vil under alle omstæn-
digheder være meget usikkert hvornår det er til-
fældet. Hvis man ønsker at fremme sin karriere 
som forsker, så er det bedste råd, at man ikke 
skal bruge tid på formidling.

For mig at se er hovedtrækkene, at der selvføl-
gelig er forskellige incitamenter til formidling. 
Men de stærkeste incitamenter er individuelle og 
kun i ringe grad understøttet institutionelt. Er 
man til den slags, så belønnes man af formidling, 
men belønningen ligger i det gode honorar og 
den sociale anerkendelse. 

Institutionen ville værdsætte ens indsats mere, 
hvis man i stedet bruger kræfterne på forskning 
og undervisning. 

Det kan ligne en lille ændring i forhold til tidli-
gere tider, hvor der jo ikke var incitamenter til 
noget som helst. Men det er måske alligevel en 
større forandring, end den tager sig ud. Som 
nævnt mener mange, at universitetet har en sær-
lig funktion i et demokratisk, oplyst samfund, 

FORSKningSFORMiDLing

Af Klemens Kappel

Universitetsloven fra 2003 tilføjede formidling 
(eller videndeling som det hedder i lovteksten) 
som en af tre opgaver, universitetet har. De to 
andre er forskning og undervisning. For de dele 
af universitetet, der har set det som en central og 
naturlig opgave at henvende sig til offentlighe-
den og ikke kun til forskerfællesskabet, er tilføjel-
sen en vigtig anerkendelse. Det gælder for dele af 
humaniora, samfundsvidenskab, jura og teologi, 
men også for andre områder af universitetet.

Men sidenhen har situationen faktisk udviklet 
sig i en betænkelig retning. Universitetet (og mi-
nisteriet) har indført forskellige incitamentssy-
stemer, som altovervejende belønner god under-
visning, god forskning, samt evne til at hente eks-
terne forskningsmidler. 

På Det Humanistiske Fakultet sker det for ek-
sempel ved at forskellige pointsystemer og andre 
optællingsmetoder fører til, at institutter beløn-
nes økonomisk, når medarbejderne gør det godt i 
forskning, ansøgninger og undervisning. Institut-
terne vil derfor naturligt opmuntre de ansatte til 
at lægge kræfterne her. 

Men når man øger incitamenterne for en type 
aktiviteter, så påvirker det de aktiviteter, som ik-
ke belønnes tilsvarende. Det er særlig markant, 
når de aktiviteter, der belønnes af alle opfattes 
som centrale og værdifulde, og samtidig så om-
fattende, at de kan optage al vores tid. Så bliver 
det meget svært alligevel at afsætte tid til andre 
aktiviteter, som ikke på samme måde har institu-
tionens bevågenhed. 

Ting tager tid, og tid er trods alle gode hensig-
ter en begrænset ressource – tid brugt på formid-
ling kan nu engang ikke genanvendes andre ste-
der. Der er derfor nu i realiteten et institutionelt 
incitament imod at formidle, i det mindste på Det 
Humanistiske Fakultet. Groft sagt: bruger man tid 
på formidling, så skader man ikke bare sig selv 
som forsker, men også sit institut og sit  fakultet.

»Bruger man tid på 
formidling, så skader 
man ikke bare sig selv 
som forsker, men også 
sit institut og sit 
fakultet.«
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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.

det er meget individuelt, i hvilket omfang disse 
ting i praksis motiverer os. 

Incitamentet til at formidle er dermed meget 
uens fordelt. Og bemærk, at dette incitament ik-
ke afhænger af, om man har noget samfunds-
mæssigt vigtigt eller fagligt solidt at sige. Der vil 
også være en tendens til, at formidling vil være 
modtagerstyret i stedet for afsenderstyret. Hvis 
man bliver spurgt, og belønningen i øvrigt er pas-
sende, så vil man sige ja, nærmest uanset emne. 

Det er de færreste, der siger nej, hvis Deadline 
ringer, eller hvis honoraret er en halv måneds-
løn. Som en tidligere kollega sagde: ’jeg taler om 
hvad som helst, men hvis jeg ingenting ved om 
emnet, så koster det naturligvis mere’. Men for-
midling, der motiveres på denne måde, vil tende-
re til at være styret af modtagerens nysgerrighed 
(og betalingsvillighed), i stedet for af afsende-
rens kvalificerede bud på, hvad der bør siges om 
et emne. Så selv der, hvor incitamentet er stærkt 
nok, kan man spørge, om det har den rigtige 
struktur.

Pointsystem for formidling
Alt dette er en ændring i forhold til tidligere. Ikke 
fordi formidling blev systematisk belønnet der, 
men fordi ingenting blev det. Hvor meget disse 

forandringer vil slå igennem i en ændret adfærd, 
vil jeg ikke forsøge at spå om. At det kan føre til 
en meget markant ændring, er jeg ikke i tvivl om. 

Man skal bestemt ikke udelukke, at de nuvæ-
rende incitamentsstrukturer fører til, at hele fag-
lige miljøer over en årrække skifter karakter, så 
det ikke længere anses for at være relevant eller 
prisværdigt, at man kommunikerer med andre 
end fagfæller og studerende. 

Hvad man skal stille op med dette problem, 
ved jeg ikke. Jeg tvivler på, at det er muligt eller 
hensigtsmæssigt at indføre et pointsystem for 
formidlingsaktiviteter på linje med det, vi har for 
forskning. Det var oprindeligt ministeriets ide, 
men den er opgivet, fordi det er for vanskeligt at 
lave en meningsfuld optælling. At fjerne incita-
menterne til at lave god forskning og undervis-
ning af høj kvalitet, er heller ikke en løsning. Så 
problemet har ikke en åbenlys løsning, men det 
er jo ikke en grund til at lukke øjnene for det.

Klemens Kappel er lektor på Afdeling for Filosofi, 
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling og 
medlem af Akademisk Råd, Det Humanistiske  
Fakultet.

nemlig at bidrage til den offentlige meningsdan-
nelse på en fagligt kvalificeret måde. Denne op-
gave kan siges at være skrevet ind i universitets-
loven. Men til forskel fra de to andre hovedopga-
ver – forskning og undervisning – er denne tredje 
opgave ikke udmøntet i en institutionelt under-
støttet incitamentsstruktur. 

Man kan sige, at den gode universitetsforsker 
af sig selv bør formidle til offentligheden, når det 
er relevant. Det kan være rigtigt. Men sagen er jo, 
at hvis tiden går fra forskning og undervisning, 
så skader man både sig selv og sit institut ved at 
gøre det. 

Den rationelle institutleder bør bede sine an-
satte om at undlade at bruge tid på formidling 
for i stedet at koncentrere sig om forskning, an-
søgninger og undervisning. Som vejleder for 
ph.d.-studerende og postdoc’er bør man af hen-
syn til dem og instituttet modsætte sig, at de bru-
ger tid på formidling. Formidling må anses som 
en personlig luksus, der bør henlægges til friti-
den. 

en halv månedsløn
De stærkeste incitamenter til at formidle er social 
anerkendelse og penge. Der er ikke noget odiøst i 
disse motiver, men det er værd at notere sig, at 

»Hvis man ønsker at 
fremme sin karriere 
som forsker, så er det 
bedste råd, at man  
ikke skal bruge tid  
på formidling.«
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  26. februar  26. febr.- 1. marts  2.-3. marts

25 års jubilæum på CAS
FESTDAG – Center for Afrikastudier (CAS) fejrer 25 

års jubilæum med danske og internationale gæ-

ster, der vil tale om emnet ’Betydningen af Afrika 

studier før, nu og i fremtiden’. Dagen byder des-

uden på live musik med Charles Kinga og afrikansk 

kunst ved Adholla Rogers

Tid: 26/2 kl. 13

Sted: Købmagergade 46, Aud. 7 og 12

Arr.: CAS, www.teol.ku.dk/cas

The challenge of 
multiculturalism 
CESEM SEMINAR – PhD Silvia Adamo speaks 

about the challenges that citizenship law is 

 confronted with due to the pluralisation of the Da-

nish society   

Tid: 26/2 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lokale 14.32.50, Njalsgade 80

Arr.: CESEM, http://cesem.ku.dk/calendar/2010. Re-

gistration by e-mail to cesem@hum.ku.dk 

nye professorer på DiKU
TILTRÆDELSESFORELÆSNINGER – IT implemen-

tation as sensemaking, forelæsning ved Jørgen 

Bansler. Two Challenges in Usability Research, fore-

læsning ved Kasper Hornbæk.

Tid: 1/3 kl. 14.00-16.00. Herefter reception 

Sted: KUA, Njalsgade 128, Bygning 23, lokale 

23.0.49 

Arr.: Datalogisk Institut 

Tekstilproduktion i 
bronzealderen
AKTUELT FRA FORSKNINGEN – Ved centerleder, 

professor, ph.d. Marie-Louise Nosch

Tid: 1/3 kl. 19.30

Sted: H.C. Andersens Boulevard 35, 3., Store Sal

Arr.: Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, 

www.royalacademy.dk. Adgangskort påkrævet – 

fås via hjemmesiden

inge Lehmann og 
geovidenskaben
FOREDRAG – Statsseismolog, dr.scient. og adj. 

professor Søren Gregersen fortæller om den dan-

ske pionerseismolog Inge Lehmann og hendes vej 

frem i en mandeverden

Tid: 2/3 kl. 17

Sted: Auditorium 10, H. C. Ørsted Instituttet, Uni-

versitetsparken 5

Arr.: Videnskabshistorisk Selskab, www.math.ku.

dk/videnskabshistorie

The Materials Revolution 
NBI COLLOQUIUM – Lecture by Leonard C. Feld-

man, Professor of Physics and Materials Science and 

Engineering, Rutgers University, Institute for Ad-

vanced Materials, Devices and Nanotechnology and 

Vanderbilt University, Institute for Nanoscale 

Science and Engineering 

Tid: 3/3 kl. 13.15 

Sted: Aud. 3, H.C. Ørsted Institutet, Universitetspar-

ken 5 

Arr.: Kollokvieudvalget, Niels Bohr Instituttet, 

www.nbi.ku.dk

Controlling helminth zoonoses
TILTRÆDELSESFORELÆSNING – Professor Maria 

Vang Johansen forelæser under titlen ‘Controlling 

helminth zoonoses through a one-health approach’  

Tid: 3/3 kl. 14. Herefter reception

Sted: Grand Lecture Hall 1.01, Bülowsvej 17

Arr.: Life, www.life.ku.dk

notice of the consultancy or call 

the personnel office at Glostrup 

Hospital, tel. 4323 2029.

Application deadline: 15 March 

2010 at 14 noon. 

Samfundsvidenskab

Professorship in Parliamen-
tary Research
The Department of Political 

Science invites applications for a 

temporary professorial position 

in political science with special 

duties to strengthen the interna-

tional level of the Department’s 

research and teaching within the 

field of parliamentary research. 

Appointment is to be made as 

soon as possible.

Full announcement: Applications 

cannot be based on this extract. 

See www.jobportal.ku.dk/.

Application deadline: 12 March 

2010 at 12 noon.

Ph.d.-stipendier

Farma

Pharmaceutical sciences 
Seven PhD fellowships at The Fa-

culty of Pharmaceutical Sciences 

will be available from 1 April 

2010 in 1. Neuropharmacology: 

Establishment of new pharmaco-

logical principles for subtype-

specific targeting of glutamate 

receptors. 2. Medicinal chemistry: 

Novel inhibitors of neuronal pro-

tein-protein interactions. 3. Phar-

maceutical technology: Enhan-

ced dissolution testing. 4. Drug 

delivery: Direct imaging of dosa-

ge form behaviour in the upper 

bolig søges

Copenhagen 
Period: From April 1st 2010 for 

1-2 years. 

Size: 2 room apartment/studio. 

Tenant: British postdoc, non-

smoker. 

Equipment: Furnished or partly 

furnished. 

Contact: Inge Holm, e-mail: inge.

holm@rh.regionh.dk, tel. 3545 

7621.

Copenhagen/Østerbro/Helle-
rup 
Period: 31/3-10-30/3-11 (1 year). 

Size: 3-4 room apartment/small 

house. 

Tenant: Japanese guest professor 

with family (wife and 2 young 

children), non-smoker. 

Equipment: Fully furnished. 

Rent: Negotiable. 

Contact: Inge Holm, CIM, Rigsho-

spitalet, e-mail:  inge.holm@

rh.regionh.dk, tel. 3545 7621.

bolig udlejes

Sommerhus i island 
Se www.sommerhusisland.dk. 

Kontakt: Charlotte Zeuthen,  

e-mail: c_zeuthen@hotmail.com, 

tlf. 2961 3203.

Kollegier

borchs Kollegium
Periode: Ledig alumneplads pr. 

1. april 2010.

Lejer: Studerende ved Det Huma-

nistiske, Det Naturvidenskabelige 

eller Det Teologiske Fakultet på 

Københavns Universitet, der har 

bestået to års normeret studietid 

(120 ECTS).

Kollegiet: Kollegiet ligger i Store 

Kannikestræde – centralt i det 

gamle latinerkvarter – og har i 

over 300 år huset et godt fagligt 

og socialt miljø. Af fællesfacilite-

ter kan nævnes TV-stue, festsal, 

bibliotek, musikstue med flygel, 

bordtennis, gratis vaske- og tør-

rerum samt en stor, dejlig have 

med tilhørende kroketbane. 

Yderligere info på www.bor-

chen.dk

Husleje: 1.400 kr. pr. md. samt 

125 kr. i husskat pr. md.

Ansøgning: Ansøgningsskemaet 

kan udfyldes og udskrives fra: 

http://studier.ku.dk/Studieliv/Bo-

lig. Ansøgning sendes til Køben-

havns Universitet, Vejledning & 

Optagelse, Fiolstræde 1, 1171 

Kbh. K. Dokumentation for to 

års bestået studietid vedlægges. 

Studenter fra Ribe Katedralskole 

er fortrinsberettigede.

Ansøgningsfrist: 5. marts 2010.

ViP-stillinger

Jura

Professor i innovationsret og 
retsøkonomi
Et professorat på fuld tid er le-

digt. Ved ansættelse lægges der 

afgørende vægt på en særlig 

indsats og nyudvikling på det 

undervisningsmæssige område.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne baggrund for ansøg-

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

ger.

Ansøgningsfrist: 22/3-10 kl. 12.

Sundhedsvidenskab

Clinical Professorship in 
Ophthalmology
Applications are invited for a cli-

nical professorship with special 

emphasis on oncological eye pat-

hology at the Department of 

Neurology, Psychiatry and 

Sensory Sciences, to commence 

as soon as possible. The clinical 

professorship consists of a sala-

ried professorship and a consul-

tancy with service partly at De-

partment of Ophthalmology, 

Glostrup Hospital and The Eye 

Pathology Unit at Rigshospitalet. 

It is a requirement for appoint-

ment that the applicant is ac-

cepted for both the professors-

hip and the consultancy. 

Full announcement: Applications 

cannot be based on this extract. 

See www.ku.dk/stillinger or call 

the Faculty on tel. 3532 7106. 

See www.laegejob.dk for the full 

BOLIGER STILLINGER

er du fan af SU?
FACEBOOK – Så giver Styrelsen for Statens Uddannelses-

støtte dig nu et forum at udtrykke din begejstring i. De er 

hoppet med på bølgen og har oprettet en side på Face-

book. Her kan de studerende holde sig orienterede om rele-

vante nyheder vedrørende SU. 

Søg efter ’Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte’ på www.

facebook.com.

Forårets kurser på  
fakultetsbibliotekerne 
KUBIS – Der er nye kurser klar fra Det Natur- og Sundheds-

videnskabelige Fakultetsbibliotek samt Det Humanistiske 

Fakultetsbibliotek. Ph.d.-studerende fra Nat og Sund kan 

blandt andet se frem til kurser i søgesystemet PubMed/

Medline og programmet Reference Manager til Windows. 

Der bliver også udbudt en introduktion til selve biblioteket 

samt det interne søgesystem REX for nye studerende. På 

Det Humanistiske Fakultetsbibliotek er der godt nyt til spe-

cialeskrivere, når biblioteket afholder specialeworkshops 

med et udvidet kursus i litteratursøgning og giver gode råd 

til brug af databaser og e-tidsskrifter. Enkelte kurser kræver 

betaling, men de fleste er gratis. Husk tilmelding.

Læs mere om de enkelte kursustilbud og tilmeldingsfrister 

på www.kb.dk/da/kub/kurser.

Sprogkurser for ansatte
ENGLISH – Center for Internationalisering og Parallel-

sproglighed (CIP) tilbyder forskellige former for sprogtræ-

ning for ansatte, der ønsker at styrke deres engelsksprogli-

ge færdigheder. De skræddersyede sprogtræningsforløb 

kan arrangeres for en lukket gruppe VIP- eller TAP-ansatte 

og afholdes på deltagernes egen arbejdsplads eller i CIP’s 

kursuslokaler. CIP tilbyder desuden kurser i dansk og en-

gelsk for universitetets internationale medarbejdere. Der 

findes også enkelte sprogkurser for studerende. 

Læs mere i CIP’s Kursuskatalog for foråret 2010 på www.

cip.ku.dk/kursuskatalog. Tilmelding via hjemmesiden. 
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3.-4. marts  4.-9. marts  9. marts 

Coaching – en 
motivationsskabende metode? 
FOREDRAGSRÆKKE – Ved Lars Meiner, cand.

merc. i Human Resource Management ved CBS 

Tid: 3/3 kl. 16.00-17.30

Sted: Store Auditorium, Institut for Idræt, Nørre al-

lé 53, 1. sal 

Arr.: Institut for Idræt. Tilmelding på www.ifi.ku.

dk/formidling/arrangementer/coaching

Preserving ’papers’ in the 
digital era
NIELS BOHR LECTURE – By PhD Christopher 

Prom, Centre for Archive and Information Studies, 

University of Dundee

Tid: 4/3 kl. 14.15 

Sted: Aud. A, Niels Bohr Instituttet, Blegdamsvej 17  

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

novgorod i den tidlige 
middelalder
FOREDRAG – Jens Nørgård-Sørensen taler om 

sprog og samfund i Novgorod

Tid: 4/3 kl. 14.15-16.00

Sted: Annonceres på www.rootsofeurope.ku.dk/ka-

lender

Arr.: Roots of Europe, www.rootsofeurope.ku.dk

Fortidsdyr med usikker fremtid
FOREDRAG – Dolkhalen har overlevet 445 millio-

ner år i sin nuværende form, men er i dag udryd-

ningstruet. Lektor Peter Funch og professor Tobias 

Wang fra Biologisk Institut, AU, fortæller om dyret 

fra fortiden

Tid: 4/3 kl. 19.30 

Sted: Auditorium A, Biologisk Institut, Universitets-

parken 15

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening, www.aki.ku.

dk/dnf/

Poetisk teologi i prosaisk tid
FOREDRAG – Ved professor, dr.phil. Erik A. Niel-

sen 

Tid: 4/3 kl. 20

Sted: Vartov, Farvergade 27, opg. H

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkredsen.dk

Studier af HiV-1
POLYMORFIEN – Om molekylærepidemiologiske 

studier af HIV-1 og antiretroviral resistensudvikling 

i Danmark ved Anne Audelin, Virologisk afdeling, 

SSI

Tid: 9/3 kl. 15-16 

Sted: SSI, Kantinen, bygning 37, Artillerivej 5

Arr.: Polymorfien, www.ssi.dk

A woman for all seasons
FOREDRAG – Professor, dr.theol. Heike 

Omerzu fortæller om ‘The ambiguous 

afterlife of the figure of Judith’

Tid: 9/3 kl. 19.30

Sted: Kældercaféen, Købmagergade 44, 

over gården 

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

medlemmer

gastro-intestinal tract. 5. Drug 

delivery: Development of predic-

tive models for gastro-intestinal 

absorption. 6. Medicinal chemi-

stry: Development of ligands for 

characterizing the GABAA recep-

tor orthosteric binding site. 7. 

Medicinal chemistry: Modeling 

the GABAA receptor orthosteric 

binding site. 

Full announcement: Applications 

cannot be based on this extract. 

See www.farma.ku.dk/stillinger. 

Application deadline: 2 March 

2010 at 12 noon.

Studiejobs

Supervisors til Cambridge 
eksamener 
Studieskolen er testcenter for 

Cambridge University’s engelsk-

prøver i Danmark. Vi søger stu-

derende til at supervisere eksa-

menerne både i København og i 

Jylland. Der kræves gode en-

gelskkundskaber og en del flek-

sibilitet i juni. Løn ca. 160 kr. i ti-

men. 

Kontakt: Jørgen Jørgensen, e-

mail: jojo@studieskolen.dk, tlf. 

3318 7902.

Disputatsforsvar

Sundhedsvidenskab

Marie Lindegaard
Titel: Impact of maternal diabe-

tes on lipid metabolism in pla-

centa and the fetal heart.

Tid: 26/2 kl. 14.

Sted: Auditorium A, Teilum byg-

ningen, Frederik V’s vej 11. 

Officielle opponenter: Professor, 

overlæge, dr.med. Allan

Flyvbjerg og professor, dr.med. 

Søren K. Moestrup. Professor 

Jens Høiriis Nielsen har desuden 

været bedømmer af afhandlin-

gen.

Opponenter ex auditorio: Kan 

melde sig til forsvarslederen,

professor, overlæge, dr.med. Lis-

beth Nilas, på e-mail:

Lisbeth.nilas@hvh.regionh.dk.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: mlga@novonor-

disk.com. Indstillingen kan købes 

ved skriftlig henvendelse til Fa-

kultetskontoret. 

Ph.d.-forsvar

Jura

Frederik Strand
Titel: Efterforskningens anatomi 

– Kriminalpolitiet 1863-2007.

Tid: 25/3 kl. 14.

Sted: Anneks B, Studiegården, 

Studiestræde 6.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: phd@jur.ku.dk.  

Sundhedsvidenskab

Kristoffer Lindskov Hansen 
Titel: In-vivo studies of new vec-

tor velocity and adaptive spectral 

estimators in medical ultrasound.

Tid: 26/2 kl. 14.

Sted: Rigshospitalet, auditorium 

93.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail:

lindskov.phd@gmail.com. 

Malene boas 
Titel: Thyroid function in preg-

nant women and in children: 

 Associations with growth and 

phthalate exposure.

Tid: 26/2 kl. 14.

Sted: Auditorium 2, Rigshospita-

let.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: malene.boas@

rh.regionh.dk.

bjørn Hylsebeck ebdrup
Titel: Structural brain changes in 

antipsychotic-naïve first-episode 

schizophrenia patients before 

and after six months of antipsy-

chotic monotherapy.

Tid: 26/2-kl. 14.

Sted: Auditorium A, Glostrup Ho-

spital, Nordre Ringvej 57. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: bebdrup@cnsr.

dk.

Anna Mai Jansen
Titel: Function of the BAR-do-

main containing proteins PICK1 

and endophilin-A studied in Dro-

sophila melanogaster.

Tid: 11/3 kl. 14.

Sted: Haderup auditoriet, Panum 

Instituttet, Blegdamsvej 3B.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: ajansen@sund.

ku.dk.

Kasper gosvig
Titel: Radiographic case definiti-

ons, distribution and the relation 

to hip osteoarthritis of Cam type 

Femoroacetabular Impingement.

Tid: 16/3 kl. 14.00.

Sted: Hvidovre Hospital, Audito-

rium 3-4.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til www.kgosvig.skysite.dk 

el. www.skysite.dk/kgosvig. 

Christina Damsted Petersen
Titel: Botox – a new treatment 

for Vulvodynia? What predicts 

diagnosis, painrelief and sexuali-

ty in women with Vulvodynia?

Tid: 19/3 kl. 14.

Sted: The Psychiatric Auditorium, 

Rigshospitalet, Blegdamsvej 9. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: cdamsted@dadl-

net.dk.

Stefan Kobbelgaard  
burgdorf
Titel: Dendritic cell vaccination 

of patients with metastatic colo-

rectal cancer.

Tid: 22/3 kl. 14.

Sted: Lille auditorium, Herlev Ho-

spital, Herlev Ringvej 75.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: burgdorfstefan@

gmail.com.

Porntiva Poorisrisak
Titel: Lung function measure-

ments in children.

Tid: 24/3 kl. 13.

Sted: Foredragssalen, Næstved 

Sygehus, Ringstedgade 61, 4700 

Næstved.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: poorisri@hot-

mail.com.

Jakob Sehested Mørkeberg
Titel: Detection of autologous 

blood transfusions via analyses 

of peripheral blood samples.

Tid: 25/3 kl. 15.

Sted: Sygeplejeauditoriet, Bispe-

bjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 

23.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: jakobmoerke-

berg@hotmail.com.

biovidenskab

Santosh Rayamajhi
Titel: Forest dependency, liveli-

hoods and conservation of high 

altitude forests in Nepal.

Tid: 25/2 kl. 10.

Sted: Lecture Hall 1-01, Bülows-

vej 17, Ground Floor. 

Cand.scient.  
Lars Pødenphant Kiær
Titel: Meta Analysis of Variety 

Mixtures. Cereal Crop Inter-

actions Inferred From Field Trial 

Data.

Tid: 26/2 kl. 13.00.

Sted: Lecture Hall 1-15, Bülows-

vej 17.

Dinh Thi Thuy
Titel: Parasitic diseases in river 

catfish cultured in the Mekong 

Delta, Vietnam with special emp-

hasis on zoonotic digeneans.

Tid: 5/3 kl. 13. 

Sted: Lecture Hall 2-02, Dyrlæge-

vej 100.  

FORSVAR Farma

Anne Flachs nielsen
Titel: Microencapsulation by 

spray coating in wurster fluid 

bed – effects of atomisation re-

lated variables.

Tid: 5/3 kl. 14.

Sted: Auditorium 3, Det Farma-

ceutiske Fakultet, Universitets-

parken 2.

Afhandlingen: Et resumé ligger 

på www.farma.ku.dk/phd/defen-

ces, og selve afhandlingen kan 

ses på Fakultetets bibliotek. 

Anne-Mette Lilleøre
Title: Knowledge Creation Pro-

cesses in Research and Develop-

ment – a Case Study in the Phar-

maceutical Industry.

Tid: 19/3 kl. 14.

Sted: Benzon auditoriet, Univer-

sitetsparken 2

Afhandlingen: Et resumé ligger 

på www.farma.ku.dk/phd/defen-

ces, og selve afhandlingen kan 

ses på Fakultetets bibliotek. 
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9. marts  10.-12. marts  15.-16. marts  16. marts

Frihed i europa og USA
EURECO LECTURES – Europe vs. the U.S.: 

 Freedom for whom and from what? by profes-

sor Henning Koch from Jura, KU

Tid: 9/3 kl. 15.15-17

Sted: Alexandersalen, Bispetorv Annekset, Bi-

spetorv 1-3

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

Understanding the crisis in 
iran
ISLAM SEMINAR – Dr Rouzbeh Parsi, EU Insti-

tute for Security Studies, Paris, gæsteforelæser 

under titlen ‘Clergy, military and bureaucrats. 

Understanding the present crisis in Iran’

Tid: 9/3 kl. 15.15-17.00 

Sted: Lokale U3, Snorresgade 17-19

Arr.: ToRS, www.tors.ku.dk/kalender

Religionskritik 
DEBAT – Jesper Vind, forfatter og formand for 

Ateistisk Selskab og Lars Sandbeck, forfatter til 

bl.a. Gudløse hjerner (2009) diskuterer religions-

kritik. Jes Stein Pedersen er ordstyrer

Tid: 9/3 kl. 19 

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6 

Arr.: Studentermenigheden i København, www.

studenterpraesterne.ku.dk

Mød en kunstner
ARTIST TALK – Juhana Moisander (FI) arbejder 

med foto- og installationskunst. Se mere på www.

juhanamoisander.com

Tid: 10/3 kl. 15–17

Sted: KUA, bygn. 21, lok. 18.1.21, projektrummet

Arr.: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

 
Forholdet mellem stat og kirke
DEBAT – Er folkekirken stadig folkets kirke? Debat 

mellem Jan Lindhardt, tidligere biskop over Roskil-

de Stift, Jes Fabricius Møller, lektor i historie ved 

KU, og Hans Raun Iversen, lektor i teologi ved KU 

Tid: 11/3 kl. 20 

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67 

Arr.: Studentermenigheden i København, www.stu-

denterpraesterne.ku.dk

Vi ligner jo (ikke) hinanden 
CESEM SEMINAR – Ph.d. Lene Myong Peter-

sen forelæser om transnational adoption, race og 

etnicitet i en dansk kontekst 

Tid: 12/3 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, MEF, lok. 14.2.50, Njalsgade 80

Arr.: CESEM, www.cesem.ku.dk/calendar/2010. Til-

melding på cesem@hum.ku.dk 

Religion i det sekulære 
samfund
AKTUELT FRA FORSKNINGEN – Ved professor, 

dr.phil. Margit Warburg

Tid: 15/3 kl. 19.30

Sted: H.C. Andersens Boulevard 35, 3. sal, Store Sal

Arr.: Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, 

www.royalacademy.dk. Adgangskort påkrævet – 

fås via hjemmesiden

Polymorfien
LECTURE – ‘Plectasin – a novel peptide antibiotic’ 

by Karoline Brinch, Novozymes

Tid: 16/3 kl. 15-16

Sted: SSI, Kantinen, bygning 37, Artillerivej 5

Arr.: Polymorfien, www.ssi.dk

Trang til kærlighed
FOREDRAG – Lektor Lilian Munk Rösing fra Insti-

tut for Kunst- og Kulturvidenskab taler om Kierke-

gaards Kjerlighedens Gjerninger  

Tid: 16/3 kl. 19  

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6 

Arr.: Studentermenigheden i København, www.stu-

denterpraesterne.ku.dk

Philanthropy and empathy  
in new Delhi
GUEST LECTURE – By assistant professor in 

Anthropology, Erica Bornstein, from University 

of Wisconsin

Tid: 16/3 kl. 14-16

Sted: Room U3, ToRS, Snorresgade 17-19

Arr.: ToRS, www.tors.ku.dk

Tiltrædelser

Poul Jennum 
SØVNSYGDOMME – Poul Jennum er pr. 1. februar 

2010 tiltrådt som professor i klinisk neurofysiologi 

ved Københavns Universitet med tilhørende over-

lægestilling ved Dansk Center for Søvnmedicin, Kli-

nisk Neurofysiologisk Afdeling på Glostrup Hospi-

tal. I sin forskning sætter han fokus på søvnen som 

et vindue til, hvordan menneskets hjerne fungerer, 

og hvad der sker, når den bliver syg. Han har igen-

nem flere år arbejdet med sygdomme som søvnap-

nø, narkolepsi og søvnsygdomme ved neurodege-

nerative sygdomme. 

Jens elo Rytter
MENNESKERETTIGHEDER – Jens Elo Rytter er pr. 1. 

februar 2010 tiltrådt som professor i forfatningsret 

ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universi-

tet, hvor han er tilknyttet Centre for European 

Constitutionalization. Jens Elo Rytter har specialise-

ret sig i domstolskontrollen med menneskerettig-

hederne og vil fremover forske i samspillet mellem 

europæisk og dansk menneskerettighedsbeskyttel-

se. Herunder samspillet mellem Den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstols praksis og de danske 

domstoles menneskerettighedspraksis. 

Kristian Thorup-Kristensen
JORDBRUG – Kristian Thorup-Kristensen bliver ny 

professor i afgrødevidenskab på Det Biovidenska-

belige Fakultet på Københavns Universitet. Bære-

dygtig jordbrugsproduktion er et nøgleord for den 

kommende professor, der har særlig fokus på mil-

jøvenlige dyrkningssystemer og faglig ekspertise 

inden for afgrøders udnyttelse af næringsstoffer 

og planters rodvækst. Med udnævnelsen skal Kri-

stian Thorup-Kristensen være med til at knytte 

forskningen inden for produktion af fødevarer og 

planter til foder tættere til jordbruget

Lars edvinsson 
KREDSLØBSSYGDOMME – Professor, overlæge, dr. 

med. Lars Edvinsson er pr. 5. februar 2010 tiltrådt 

som forskningsprofessor i receptorregulation ved 

cerebro- og kardiovaskulær sygdom ved Køben-

havns Universitet og som overlæge ved Forskerpar-

ken, Glostrup Hospital. Lars Edvinssons forskning er 

særdeles omfattende og sætter bl.a. fokus på 

kredsløbssygdomme i hjertet og hjernen. Nu er han 

blevet kaldet til – altså bedt om – at blive professor 

ved Københavns Universitet. 

Morten broberg
UDVIKLINGSRET – Lektor, ph.d. Morten Broberg er 

pr. 15. januar 2010 tiltrådt det nyoprettede profes-

sorat i international udviklingsret ved Det Juridiske 

Fakultet på Københavns Universitet. International 

udviklingsret er en forholdsvis ny disciplin på uni-

versitetet, som indeholder både elementer fra EU-

retten, folkeretten, menneskeretten og WTO-ret-

ten foruden nationalretlige områder. Morten Bro-

bergs mål er at opbygge et stærkt forskningsmiljø 

inden for faget, som kan bidrage aktivt til ulands-

forskningen på internationalt plan. 

Tildelinger

Jens Juul Holst
TARMHORMONER – Professor i medicinsk fysiologi, 

Jens Juul Holst, fra Det Sundhedsvidenskabelige Fa-

kultet, Københavns Universitet, modtog d. 5. fe-

bruar 2010 Bagger-Sørensen Prisen for hans man-

geårige grundforskning i tarmhormoner og deres 

virkninger på en række stofskifteprocesser. Han 

har bl.a. opdaget tarmhormonet GLP-1, som har 

dannet basis for udvikling af nye lægemidler, der 

behandler patienter med type-2-diabetes. Prisen på 

500.000 kr. gives årligt til en person, der har ydet 

en elitær forskningsindsats på allerhøjeste interna-

tionale niveau. 
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  17.-18. marts  18.-23. marts  23. marts

between rhetoric and 
philosophy
GÆSTEFORELÆSNING – Professor Margaret M. 

Mitchell, University of Chicago, gæsteforelæser om 

anthropological hermeneutics

Tid: 17/3 kl. 10.15-12.00                                                                                                             

Sted: Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46, 

Aud. 7

Arr.: Afdeling for Bibelsk Eksegese

Tegneserien møder maleriet
ARTIST TALK – Fritz Bornstück (DE) var vild med 

tegneserier, før han begyndte at male. Det skinner 

igennem i hans kunst. Se mere på www.motobol.

de

Tid: 17/3 kl. 15–17

Sted: KUA, bygn. 21, lok. 18.1.21, projektrummet

Arr.: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

naturalisationssamtaler
FOREDRAG – Ved adjunkt, ph.d. Christina Fogt-

mann fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvi-

denskab, KU 

Tid: 18/3 kl. 19.30

Sted: Lokale 27.0.09, bygning 27, KUA, Njalsgade 

136

Arr.: Selskab for Nordisk Filologi, www.selskabfor-

nordiskfilologi.dk

Hvirveldyr med højt blodtryk
FOREDRAG – Hvordan holder giraffen trykket op-

pe i sin lange hals? Professor Tobias Wang, Biolo-

gisk Institut, AU, fortæller om evolutionen af højt 

blodtryk hos hvirveldyr  

Tid: 18/3 kl. 19.30

Sted: Auditorium A, Biologisk Institut, Universitets-

parken 15 

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening, www.aki.ku.

dk/dnf/

Konservativ reaktion
FOREDRAG – Ved Henrik Gade Jensen, mag.art. 

og ekstern lektor på Københavns Universitet

Tid: 18/3 kl. 20

Sted: Vartov, Farvergade 27, opg. H

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkredsen.dk

Children in Mali with e. coli
LECTURE – ‘Characterization of enteroaggregative 

E. coli from children in Mali, a case-control study’ 

by Nadia Boisen, Mikrobiologisk overvågning og 

forskning, SSI

Tid: 23/3 kl. 15-16

Sted: SSI, Kantinen, bygning 37, Artillerivej 5

Arr.: Polymorfien, www.ssi.dk

eU’s klimapolitik
EURECO LECTURES – ‘After Copenhagen: What 

role for Europe in the world’s struggle against 

global warming?’ by professor Mikael Skou An-

dersen, Danmarks Miljøundersøgelser, AU

Tid: 23/3 kl. 15.15-17

Sted: Alexandersalen, Bispetorv Annekset, Bispe-

torv 1-3

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

Coaching som ledelsesdisciplin
FOREDRAGSRÆKKE – Ved Thorkil Molly-

Søholm, studielektor ved Institut for Læring, Ud-

dannelse og Filosofi, AAU

Tid: 23/3 kl. 16.00-17.30

Sted: Store Auditorium, Institut for Idræt, Nørre 

allé 53, 1. sal

Arr.: Coaching Psychology Unit, Institut for 

Idræt. Tilmelding på www.ifi.ku.dk/formidling/

arrangementer

Tensions within balkan 
Muslim communities
ISLAM SEMINAR – Professor Isa Blumi, Georgia 

State University, gæsteforelæser under titlen 

‘Tensions within Balkan Muslim communities 

 during periods of transition. A comparison 

 between the post world war II and post cold war 

eras’

Tid: 23/3 kl. 15.15-17.00 

Sted: Lokale U3, Snorresgade 17-19

Arr.: ToRS, www.tors.ku.dk/kalender

Henrik S. Thomsen
ÆRESPRIS – Ved en ceremoni i Orlando, Florida, d. 

24. februar 2010 modtog professor i radiologi, 

Henrik S. Thomsen fra Det Sundhedsvidenskabelige 

Fakultet, Københavns Universitet og Herlev Hospi-

tal, en Lifetime Achievement Award fra det ameri-

kanske Society of Uroradiology. Selskabet uddeler 

prisen til forskere, som har gjort en ekstraordinær 

indsats inden for urologisk billeddannelse herun-

der forskning i kontraststoffer. Henrik S. Thomsen 

er den første europæer, der modtager prisen fra 

Society of Uroradiology.

Rasmus John normand Frandsen
NY ANTIBIOTIKA – Postdoc, ph.d. Rasmus John Nor-

mand Frandsen fra Det Biovidenskabelige Fakultet 

ved Københavns Universitet har netop modtaget 

Det Frie Forskningsråds Ung Eliteforskerpris for sit 

projekt, der udforsker potentialet i skimmelsvam-

pes produktion af bioaktive stoffer. Den øgede 

forekomst af multiresistente sygdomsforårsagende 

bakterier udgør et stadigt stigende problem for 

behandlingen af selv simple infektionssygdomme. 

Ambitionen er derfor at udvikle en teknologisk 

platform til identifikation og produktion af nye 

antibiotika.

Wilhelm Paulander
ANTIBIOTIKARESISTENS – Postdoc, ph.d. Wilhelm 

Paulander fra Det Biovidenskabelige Fakultet ved 

Københavns Universitet har netop modtaget Det 

Frie Forskningsråds Ung Eliteforskerpris for sit pro-

jekt, der vil skabe ny viden om antibiotikaresistens. 

Et af projektets største udfordringer er at finde ud 

af, hvordan vi kan forhindre, at det biologiske fæ-

nomen, genforstærkning, fører til skabelsen af 

antibiotisk resistens i alvorlige menneskelige pato-

gener. 

Mathias Middelboe, m.fl.
MARINBIOLOGI – Lektor Mathias Middelboe og 

hans forskergruppe fra Marinbiologisk Sektion, 

Biologisk Institut, har modtaget 1.117.440 kr. fra 

Forskningsrådet for Natur og Univers, 3 mio. kr. fra 

Direktoratet for FødevareErhverv og 780.000 kr. fra 

Carlsbergfonden. Pengene skal bruges til henholds-

vis en undersøgelse af viral aktivitet i havet, udvik-

ling af nye behandlingsformer af infektioner i 

regnbueørreder i danske dambrug og indkøb af et 

Flow-cytometer til brug inden for forskningspro-

jekter om mikrobiel økologi. 

eliteforskerpriser til fem humanister

UNG ELITE – Fem forskere fra Det Humanistiske Fakultet har hver især modtaget en af 

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings Eliteforskpriser, der uddeles en gang 

om året til særligt talentfulde forskere. Det drejer sig om Niklas Olsen, postdoc på SAXO-

Instituttet, der har fået bevilget 1,6 mio. kr. til sit projekt om ’Den økonomiske liberalis-

mes opkomst, sejr og krise i Vesteuropa efter 1970’; Sif Karrebæk, postdoc på Institut for 

Nordiske Studier og Sprogvidenskab, der har fået 1,8 mio. kr. til sit projekt ’0. klasse: Et 

fortolkende studie af det første skoleår for etniske og sproglige minoritetsbørn’; og Tan-

ya Karoli Christensen, postdoc på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, der 

har fået 1,6 mio. kr. til sit projekt om ’Den betydningsfulde forskel. En undersøgelse af 

samtaler og variation i betydning’. Karen Vallgårda, ph.d.-stipendiat på SAXO-Instituttet, 

har fået Videnskabsministerens Eliteforskrejsestipendium på 300.000 kr. til sit projekt om 

’Barndom i et kolonialt kulturmøde – om udvekslinger og konfrontationer mellem dan-

skere og indere 1860-1920’. Det samme har Andreas Bandak, ph.d.-stipendiat på Institut 

for Tværkulturelle og Regionale Studier, til sit projekt om ’Sekularitet og religiøsitet i 

den moderne arabiske verden – kristne syrere i Damaskus i et antropologisk perspektiv’. 
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23.-24. marts  24. marts    25. marts

Kierkegaard på universitetet
FOREDRAG – I anledningen af Søren Kierke-

gaard Forskningscentrets nye tilknytning til Teo 

holder centrets mangeårige direktør og profes-

sor Niels Jørgen Cappelørn foredrag

Tid: 23/3 kl. 19.30

Sted: Kældercaféen, Købmagergade 44, over 

gården 

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

lemmer

At bevare mediekunst 
ARTIST TALK – Yoonsun Shin er en del af den 

uafhængige kunstsammenslutning Lab. Prepa-

rat. Se mere på www.preparat.org

Tid: 24/3 kl. 15–17

Sted: KUA, bygn. 21, lok. 18.1.21, projektrum-

met

Arr.: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Jeg hader at tabe
MEDLEMSARRANGEMENT – 

Æresalumnerne Eskild Ebbesen 

og Jan Leschly taler om vinder-

mentalitet 

Tid: 24/3 kl. 16.30–17.30

Sted: Brandes-auditoriet, Hoved-

bygningen, Frue Plads 1

Arr.: Alumneforeningen Kubulus 

og alumneforeningen på Institut 

for Idræt. Tilmelding på www.

kubulus.dk

Maria Marcus’ rødstrømpe-AbC
HERTOFT-EFTERMIDDAG – Maria Marcus for-

tæller om en anden tid med udgangspunkt i sin 

nye bog Min egen Rødstrømpe-ABC 

Tid: 25/3 kl. 16-18

Sted: Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet 

Arr.: Sex & Samfund, www.sexogsamfund.dk og 

Dansk Forening for Klinisk Sexologi, www.klinisk-

sexologi.dk. Gratis adgang

Folkelighed – én gang til
FOREDRAG – Forfatter Jørgen I. Jensen diskuterer 

muligheden af en Grundtvig-renæssance. Er der 

mere at sige om det grundtvigske fællesskab? 

Tid: 25/3 kl. 20 

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67 

Arr.: Studentermenigheden i København,  

www.studenterpraesterne.ku.dk

Politiken mod Politiken 
FOREDRAG – Ved Bjørn Bredal, cand.mag og 

journalist

Tid: 25/3 kl. 20

Sted: Vartov, Farvergade 27, opg. H

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkredsen.dk

Legater

Hotelejer Anders Månsson 
og hustru Hanne Månssons 
legat
62 legatportioner à 10.000 kr. er 

ledige. De kan søges af dygtige, 

ubemidlede studerende ved Kø-

benhavns Universitet, som under 

de første års studier har vist flid 

og gode evner, og for hvem 

modtagelsen af legatet vil give 

mulighed for foretagelse af rej-

ser i studieøjemed, til hvilket for-

mål legatbeløbet fortrinsvis ud-

betales. Legatudvalget er dog 

også – såfremt der efter udval-

gets bedste skøn for en del af le-

gatportionernes vedkommende 

er et påtrængende større behov 

for udbetaling af legatportioner 

til kvalificerede ansøgere til brug 

for dækning af nødvendige leve-

omkostninger under studiet – be-

myndiget til at indstille til mod-

tagelse af sådanne portioner, 

selv om der ikke foreligger et 

studierejseformål. Det er ikke for 

modtagelsen en betingelse, at 

modtageren er kvalificeret til at 

modtage støtte fra Statens Ud-

dannelsesstøtte. Der anvendes 

universitetets ansøgningsskema 

for Københavns Universitets le-

gater. På forsiden angives lega-

tets navn. Ansøgningsskemaet 

kan printes ud fra www.su.ku.dk/

legater. Svar på indgivne ansøg-

ninger vil blive givet således, at 

de, der er kommet i betragtning 

ved uddelingen, modtager med-

delelse direkte fra SU-kontoret, 

mens de, der ikke er kommet i 

Studenternes galleri søger værker 
Forårsudstillingen kredser om temaet 'Den svære Kærlighed'. Laver du kunst 

ved siden af studiet, og kunne du tænke dig at se det udstillet, inviteres du til, 

med 3-8 værker, frit at fortolke emnet. Invitationen gælder alle studerende 

ved Københavns Universitet. Forårsudstillingen 2010 er en åben censureret 

udstilling udvalgt af en jury og kurateret af Studenternes Galleri. Fristen for 

indsendelse af værker er mandag den 15. marts. Der er fernisering den  

8. april. 

Læs mere på www.studenternesgalleri.dk.

Studenterpuljen til et bedre 
 studiemiljø 2010 
Det er Københavns Universitets mål, at de studerende skal tilbydes faciliteter, 

der styrker faglige og sociale miljøer. Nu er det den tid på året hvor studeren-

de og fagråd kan søge midler til forskellige studiemiljøinitiativer. 

 Alle projekter er velkomne, men ansøgninger skal gerne være sammen-

tænkt med en fysisk lokalitet, hvor studerende opholder sig eller ofte bevæ-

ger sig forbi eller være en lokalitet på internettet; være økonomisk realistiske; 

involvere de studerende aktivt i realiseringen af projektet; og styrke relatio-

nen mellem de studerende og undervisningsstedet. 

 Selv om alle initiativer er velkomne, vil man især prioritere initiativer, som 

lægger sig inden for følgende typer: miljøvenlige initiativer; initiativer der 

fremmer sundhed, motion og bevægelse; og initiativer som fremmer mang-

foldighed, kommunikation og netværksdannelser på tværs af fag, fakulteter 

og institutioner. 

 Studiemiljøpuljen er i 2010 delt i to puljer. En kvikpulje tager sig af projek-

ter med omkostninger under 20.000 kr. Puljen prioriterer kort afstand fra ide 

til handling i forbedringen af det nære studiemiljø. En mere ambitiøs pulje til 

projekter, der er dyrere end 20.000 kr. forudsætter medfinansiering fra fakul-

teter, institutter og/eller fonde. Projekterne skal kunne gennemføres i 2010. 

Ansøg via hjemmesiden senest 22/3-10. Yderligere oplysning om puljen kan 

fås hos Thorkil Damsgaard Olsen, e-mail tdo@adm.ku.dk, tlf. 3532 4616.

Læs mere på www.studiemiljoe.ku.dk

KORT NYT STØTTE betragtning, ikke modtager så-

dan meddelelse, men henvises til 

meddelelse i Universitetsavisen, 

hvor det vil blive oplyst, når le-

gatet er uddelt. Ansøgning ind-

sendes til Vejledning & Optagel-

se, Fiolstræde 1, 1171  Køben-

havn K.

Ansøgningsfrist: 9/3-10, kl. 12.

Stipendier

Fonden til Lægevidenska-
bens Fremme
A.P. Møller og Hustru Chastine 

Mc-Kinney Møllers

Fond til almene Formaal opslår 

et antal seniorstipendier til del-

vist frikøb (50 %) af klinisk arbej-

dende og videnskabeligt aktive 

speciallæger, der ønsker at kom-

binere en klinisk karriere med et 

fortsat forskningsengagement. 

Ansøgere skal være ansat i en 

fast stilling (afdelingslæge, over-

læge eller tilsvarende) og skal 

have erhvervet en akademisk 

grad (ph.d. eller doktorgrad). 

Deltidsstipendierne bevilges for 

1 år ad gangen, men med mulig-

hed for forlængelse i yderligere 

1 + 1 år. Det årlige stipendiebe-

løb andrager kr. 500.000. Ansøg-

ningsskema kan hentes på Fon-

dens hjemmeside www.apmol-

lerfonde.dk eller kan rekvireres 

ved henvendelse til Fonden på 

nedenstående adresse. Ansøg-

ningsskemaet skal vedlægges en 

projektbeskrivelse på højst 7 A4-

sider (12.000 anslag ekskl. refe-

rencer) med angivelse af projek-

tets formål, status på det pågæl-

dende område, plan og prakti-

ske forudsætninger for gennem-

førelse af forskningsarbejdet, 

hvilken ny viden projektet for-

ventes at generere, påtænkt for-

midling af de opnåede resultater 

samt en kort redegørelse for eti-

ske aspekter. Der vedlægges 

fuldt CV inkl. publikationsliste 

samt op til tre egne publikatio-

ner af relevans for projektet. An-

søgningen vedlægges desuden 

en udtalelse fra klinik-/afdelings-

ledelsen. Ansøgning om at kom-

me i betragtning til et klinisk se-

niorstipendium fremsendes til 

nedenstående adresse i seks ek-

semplarer, som skal være modta-

get senest den 29. marts 2010 kl. 

12.00. Ansøgningen må foruden 

nøje redegørelse for arbejdets 

planlæggelse indeholde budget 

for beløbets anvendelse samt op-

lysning om, hvorvidt der er søgt 

eller opnået tilskud fra anden si-

de til det planlagte arbejde.

Ansøgningsfrist: 29/3-10, kl. 12.

KALENDER



Seeking One More.
If yOu’re One Of a kInd lIke randI, yOu cOuld be the One. 
 randi joined Mckinsey & company in 2006, seeking a 
challenging international career that would open doors. She came to the 
right place. Our company is involved in more than a thousand projects 
worldwide advising leading companies. Our teams help clients develop 
and implement solutions to important and complex problems across 
their business – locally and globally. 
 consulting is an exciting job with great opportunities for personal 
and professional development, but it is not for everyone. It takes 
ambition, commitment and a will to succeed. It requires determination 
as well as talent. 
 If you have these qualities and have just graduated or are about 
to – you could be the one we’re seeking. 
 for further information, please visit our web site 
www.mckinsey.dk or call our recruiting coordinator Mette nielsen 
on 3337 8126. 

application should be sent to: 
Mckinsey & company
att.: Mette nielsen 
Ved Stranden 14 
1061 copenhagen k,  
or email Mette_nielsen@mckinsey.com

Randi Wahlsten

cand. scient.pol, university of copenhagen

Political aid for MPs

co-founder of the festival “kulturhavn”

loves to cook –  
especially to make her own curries

theater enthusiast –  
new interpretations of Shakespeare  

and new nordic drama are must-sees!

next goal: travel to the congo republic
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ØLKLUMME

DeT TYnDe ØL

Af Peter Riddersborg

»Øl er øl,« lyder svaret, da jeg spørger efter noget 
mere spændende end de pilsnere, den kvindelige 
fredagsbartender har hevet op fra en kasse på 
gulvet. 

Jeg bliver naturligvis stødt over den hensynslø-
se forsimpling og er på nippet til at give hende en 
overhaling, da jeg kommer i tanke om, at hun jo 
blot er et offer. Et sørgeligt produkt af en fattig 
og tilbagestående del af den danske kulturarv, 
der automatisk definerer øl som tyndt og smags-
løst og reducerer væsken til en tørstslukker, man 
ikke skal tænke for meget over, men blot sluge i 
store mængder til man brækker sig. 

Og værre er det, at de, som skabte og nu opret-
holder disse udannede traditioner, er gårdsda-
gens progressive og sandsynligvis er ubehageligt 
klar over, hvad de har gang i. 

gær erstattede gud
Historien er randfyldt med eksempler på befrie-
re, der ender som krænkere. Nytænkning, der en-
der som vanetænkning. Og rationelle foranstalt-
ninger, der langsomt men sikkert ender som 
overflødige ritualer. 

I løbet af 1800-tallet blev det klart, at det ikke 
var guder, men gær der var på spil i forvandlings-

processen fra urt til øl. På Carlsberg satte man sig 
for at rendyrke den encellede mikroorganisme, 
og det var utvivlsomt en befrielse, da det i 1883 
lykkedes at isolere og formere Saccharomyces 
Carlsbergensis i bryggeriets laboratorium. 

Med den nye opdagelse kunne bryggerierne 
sikre et mere ensartet resultat, og det blev en 
nærmest velsmagende og sågar sikker fornøjelse 
at drikke øl. Befrierne udbredte den rene væske 
til befolkningen, og begejstringen for det tynde 
sprøjt spredte sig i generationer og gjorde det til 
en uundværlig del af hele den nationale selvfor-
ståelse. 

befolkningens øldannelse
Selv da den såkaldte ølrevolution ramte landet i 
starten af forrige årti, var det med denne begej-
string i frisk erindring. 

De fleste af de nyåbnede bryggerier satsede fra 
begyndelsen på kvantitet og sikre ølopskrifter for 
at ramme så bredt som muligt og ikke udfordre 
mere end højest nødvendigt. Og en del af de 
bryggerier, der gjorde undtagelser, gik konkurs 
eller blev opkøbt for derefter at blive ensrettet til 
ukendelighed af ølrevolutionens forrædere. 

De store bryggerier har alle dage gnedet sig i 
hænderne over denne udtalte romantisering af 
deres billige sprøjt, og de har gjort alt, hvad de 
kunne for at holde befolkningens øldannelse  
nede.  

Eksklusivaftaler med barer, cafeer, restauran-
ter, musik- og spillesteder har betydet, at det dår-
ligt har ladet sig gøre at bevæge sig nogen steder 
uden at måtte tage til takke med den smagsløse 
saft. 

Og hvis giganterne alligevel har frygtet at blive 
afsløret i deres krænkelser, har de tilsat kulør og 
smagsforstærkere til deres sprøjt for derefter 
skruppelløst at betegne væsken specialøl. 

Den ukritiske bællekultur
Med undtagelse af visse mønsterbrydere er store 
dele af fredagsbarerne i København ligeledes 
præget af disse lavkulturelle øltraditioner. De 
studerende fylder og fulder sig med ligegyldigt 
pjask, alt imens gårdsdagens progressive glæder 
sig over den ukritiske bællekultur og de underud-
viklede ølsmagsløg, der præger den. Nogle steder 
måske kamufleret bag stærke internationale 
brands, hvis flasker muligvis tager sig godt ud i 
hånden på en smart studerende, men indholds-
mæssigt er smagssteriliseret efter samme frem-
gangsmåde, som det øvrige bras.

Så længe kvalitetsbedømmelsen forbliver tilba-
gestående, vedbliver kvalitetsbegrebet misvisen-
de og i værste fald komplet underordnet. 

Og man skal være mere end almindeligt opti-
mistisk for at tro, at denne ignorance ikke kan 
have konsekvenser for andre dele af universitets-
kulturen. At den ene forsimpling ikke nødvendig-

Fredagsbarerne er et sandt dyrskue af studerende, der 
propper sig med tyndt og ligegyldigt sprøjt, alt imens 
gårsdagens progressive gnider sig i hænderne

Ølrevolutionens 
forrædere

»Hvis øl er øl,  
er uddannelse uddannelse.  
Undervisning er undervisning.  
Forskning er forskning.«

Ølserie

Fra år 2000 til midten af 2009 steg antallet 

af danske bryggerier fra 19 til 120, og alene 

i 2009 blev markedet udvidet med hele 604 

nye danske øl.

På trods af en øget spændvidde i udbuddet 

af produkter, ølstile og smagsoplevelser, 

kommer den positive udvikling dog ikke 

nødvendigvis de studerende på Københavns 

Universitet til gavn. 

Universitetsavisen tager i denne serie øllet 

på Københavns Universitet under behand-

ling og undersøger blandt andet, hvad fre-

dagsbarerne gør eller ikke gør for at udbre-

de det gode øl i universitetsmiljøet.

vis må afsmitte, fremavle og følge den anden. 
Hvis øl er øl, er uddannelse uddannelse. Under-
visning er undervisning. Forskning er forskning. 
Politik er politik. Ord ord ord. Skål for revolutio-
nen og dens forrædere!
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Housing hysteria
NEWS – More international students, less staff to find 

them homes

NEWS IN ENGLISH3. SECTION

u n i v e r s i t y  of  c ope n h ag e n

2 4 5 Fake proteins
RELAY – Your body’s proteins aren’t good enough.  

Now scientists make new ones

sleepless in Copenhagen
PROFILE – Tiffany has networked her way into Danish 

high society
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spoiling  
the politicians’ 
party
In Vienna, students and staff  
are fighting back
see page 2-3



ready host to hundreds of stu-
dents from Germany, Italy, 
England and Croatia, and 
more are expected to come as 
the word gets out.

Calls to cancel class
The technical nature of the Bo-
logna reform process withstan-
ding, Bologna as a symbol has 
come to mean something else, 
explains Judith Litchauer.

»The Bologna process has 
taken education and made it 
into something that is only for 
business and for employabili-
ty,« she says, adding that, »we 
protest against the wave of 
cutbacks in the universities in 
connection with the economic 
crisis. Education should be 
funded for its own sake, and 
not just to keep the economy 
afloat.«

Viennese student activists 
like Judith are calling for 
teachers to cancel classes dur-
ing the official Bologna sum-
mit, so students can take part 
in demonstrations and block-
ades.

Hijacked by bureaucrats
They have no trouble finding 
support among teaching staff 
and academics.
 Bologna, which started as a 
benign political idea to make 
degrees acceptable abroad and 
students more mobile, has 
been hijacked by bureaucrats, 
explains Robert Pfaller, a  

PROTesT

By Mike Young

Officially, the Bologna Process 
is all about making academic 
degrees and study periods 
compatible, recognized and 
accepted in each European 
country.

Unofficially, it has become a 
byword for something that  
angry European students are 
increasingly mobilising 
against: Cutbacks in university 
funding, higher tuition fees, 
one-size-fits-all education, and 
public universities that are run 
like private businesses.

From all over europe
Education and science minis-
ters of 46 European countries 
are celebrating Bologna’s ten-
year anniversary 11-12 March, 
first in Budapest then in Vien-
na. But their positive agenda is 
already being subverted by 
student activists who plan to 
converge on the city from 
throughout Europe.

Vienna students are organis-
ing a counter-summit that 
comes after a long winter of 
discontent with blockades and 
strikes in 80 European univer-
sities including Copenhagen.

According to one of the or-
ganisers, Judith Litchauer, an 
economics student from the 
University of Economics in Vi-
enna, the counter-summit is al-

from the Education Strategy 
Unit.

The International Office has 
tried in vain to explain to uni-
versity management that more 
international students might 
cancel their stay if they do not 
get any housing offer.

»This might be the conse-
quence, but the university has 
already more than met its  
objectives for the number of 
inbound students,« says Exe-
cutive Consultant Anni Søborg.

Uni-avis@adm.ku.dk

egy Unit or Uddannelsesservice, 
a higher administrative unit  
ultimately responsible to  
management for finding where 
to cut staff in this area.

»We have chosen to cut the 
activities with the least impact 
on the students. Full degree 
students have to look for hous-
ing on their own, because they 
can help themselves more easi-
ly. But it may also affect some 
exchange students,« says Exec-
utive Consultant Anni Søborg 

will have to prioritize which 
students we can help to find 
housing,« says the Director of 
International Affairs at the In-
ternational Office, John 
Edelsgaard Andersen.

One housing officer has until 
now found housing for approx-
imately 350 students, and the 
International Office will try to 
find a more efficient and effec-
tive way to increase the 
amount of students to get a 
housing offer. But they cannot 
promise to help everyone, he 
explains.

»We do not yet know who 
will get an offer and who will 
not. It might be on a first 
come, first serve basis. This  
solution will affect the Europe-
an students, as they have the 
latest closing date for appli-
cations,« John Edelsgaard  
Andersen explains.

students will cancel
Housing is not defined as a 
core service and is not directly 
profitable, unlike the money 
that the university receives for 
inbound international stu-
dents. This is why a housing 
officer has been laid off, ac-
cording to the Education Strat-

HOusiNG 

By Carina Elkott

Each summer the housing sea-
son repeats itself in Copenha-
gen with too few rooms for too 
many students. 

The admitted students from 
Denmark sign up for residence 
halls and shared flats, hoping 
for a room in time for the start 
of semester. Some take what-
ever they can get in overpriced 
apartments or stay with rela-
tives in the far-out suburbs for 
months until they find a room.

Now more internationals 
may have to join this strenuous 
Danish room-hunt. 

First come, first serve
The International Office has 
not run clear of the university’s 
budget cutbacks and has had 
to fire a housing officer. With 
two housing officers instead of 
three, the office is scaling back 
its commitments, and will find 
less housing for the same 
amount of students.

»We will not be able to help 
lecturers and PhD students  
anymore, but it will also affect 
the international students.  We 
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NEWS NEWS

less housing help for  
newcomers
This year, more international students coming  
to Copenhagen will have to join the room-hunt.  
This is after the university has cut back staff at  
the International Office

Cheap  
teachers  
for cheap  
students 
Official celebrations of the Bologna 
process in March are seen as a 
travesty by students and scholars

sHORT CHANGeD – More 

exchange students forced to 

join housing hunt as »university 

has already met its objectives«

Who doesn’t get offered housing?

If you are admitted to the University of Copenhagen as a guest 

student, a full degree student or an exchange student from one of 

the Nordic countries, you will not receive a housing offer via the 

International Office.

Find the International Office’s new housing procedures on  

http://studies.ku.dk/housing/exchange_students/

Information about finding housing on your own  

http://studies.ku.dk/housing/finding_housing_on_your_own/

Online news

For more articles and information check UniversityPost.dk and 

search ‘Housing’



How can i be a part  
of this?
In Vienna, the alternative summit on March 11-12 

2010 is being organised by the Bolognaburns 

group. They call for international students to 

come down and »disturb their party with peace-

ful, but loud demonstrations and blockades in the 

streets of Vienna«.

http://www.bolognaburns.org/ 

http://www.unsereuni.at/

Of interest to international activists is the Interna-

tional Student Movement

http://www.emancipating-education-for-all.org/

As of yet, no Copenhagen student network is  

organising a trip to Vienna, but the Danish ‘Natio-

nal Union of Students’ is sending a delegation to  

a summit of student unions sponsored by the EU 

Commission.

http://ess2010.org/

The official Bologna process summit is only open 

for official delegates. On its website the organisers 

include guidelines for formal evening dress code 

(long dresses for women and black coats for men), 

or »traditional costumes for men and women, 

which are representative and typical for your 

country (e.g. a kilt for Scotland)«.

Online news
Universitypost.dk has a correspondent at the  

Vienna summits. Follow her on Universitypost.dk

Budget cuts  
throughout europe
While ministers meet to celebrate the Bologna 

process, the economic crisis has led to cuts in  

higher education throughout most of Europe. 

How-ever some countries have opted to increase  

funding to the education sector as part of an  

economic stimulus package, according to a recent 

survey by EUobserver:

Cut
Worst-hit Latvia threatens a 50 per cent cutback to 

its planned higher education budget for this year. 

Hungary, Italy, Lithuania, Poland and Ireland’s uni-

versities face overall cuts in funding.

Freeze
In Austria promises to increase public funding ha-

ve been discarded, while in the Nordic countries, 

universities have been asked to do more with the 

same amount of money.

 

stimulate
France has increased its public funding of universi-

ties in relation to previous years while Spain has 

increased scholarships. Both Germany and Britain 

have set up economic stimulus packages, but it is 

unclear whether the stimuli outpace the cutbacks.

clients can be put back on their 
feet in cases of performance 
points,« he writes.

The Bologna module 
schemes are oriented towards 
»a model of an industrial type 
case, a bit like that which is 
practiced in excess by a Swed-
ish furniture company.«

You copy-paste, we skim
In the meantime, the drive for 
output and efficiency from Bo-
logna-style reforms is turning 
the humanities and arts into  
a quest for points, making  
students mass producers of  
papers that no-one reads.

As Robert Pfaller puts it:
»We professors get to see 

three to five term papers a se-
mester from each student. This 
is crazy! It just makes students 
good at copy-pasting. And, you 
know, the funny thing is we 
professors are not reading the 
papers either. We are just get-
ting good at skimming them«.

miy@adm.ku.dk

overarching Bologna ambi-
tions. But we are unhappy with 
the implementation of the re-
forms,« says Mikkel Zeuthen, 
chairman of the National Un-
ion of Students in Denmark. 
The union is sending a four 
man delegation to a European 
Student Summit in Vienna, 
timed to coincide with the pol-
iticians meeting.

»The last couple of years we 
have been working against  
tuition fees. We fear that  
tuition fees one place will lead 
to tuition fees creeping in to 
other places too. We are also 
against the rankings of studies 
and universities that have been 
attempted, and the increased 
regimentation of the universi-
ties,« he says.

iKeA-style learning
Konrad Liessmann, another 
philosophy professor from  
Vienna and a vocal critic of  
Bologna, points to his recent 
book ‘Theorie der Unbildung’ 
when questioned by the  
University Post. Especially the 
Bologna points system for 
comparing courses, ECTS, and 
the Bologna study modules is  
ridiculed.

»A monstrous, and for those 
involved hardly manageable, 
counting and rule-working ex-
ercise: For this reason a 
number of ECTS counsellors 
have needed to be put into  
action, so that their disturbed 

distinctions between learning 
for the bachelors and research 
only for the higher degrees 
cannot be upheld in the hu-
manities and social sciences, 
they claim. 

»You could argue, for some 
technical disciplines, that there 
is a certain basic knowledge 
that can be imparted, but you 
cannot say this for the humani-
ties. In a way, the humanities 
have to do the smart things 
from the beginning, and this 
means studying something au-
tonomously for a long time,« 
Pfaller says.

In fact, Pfaller argues,  
Bologna is out of sync with  
de-velopments outside the uni-
versity, as workplaces put a 
higher and higher premium on  
autonomous research-like 
skills, even for the technical 
disciplines.

Rankings and regimen- 
tation 
Back in Denmark, student ac-
tivism has been centred on the 
cuts to individual departments, 
like the department of sociolo-
gy in Copenhagen. The over-
arching symbolism of the  
Bologna Process has yet to 
unite students in protest.

Student unions prefer to see 
positive things coming out of it 
and defend the larger Bologna 
ideals of a European area for 
higher education.

»We are happy with the 

philosophy professor from the 
University of Applied Arts in 
Vienna with 12 years of experi-
ence as an international co- 
ordinator.
 The end state of the Bologna 
process is a distinction be-
tween basic bachelor degrees 
and higher master degrees for 
all higher education, with a 
large proportion of students 
stopping at the bachelor level.

But, as Robert Pfaller puts it, 
the bachelors will be taught by 
a »caste of teachers, that can 
only teach and who should 
never do research, and a caste 
of students who should only be 
taught by these slave teach-
ers.«

The high point of Bologna-
inspired reforms was a pro-
posal by former Minister of 
Science and Research in  
Austria, now EU Commissioner 
Johannes Hahn, to distinguish 
between low-tuition-fee bach-
elors degrees and high-tuition-
fee masters, with the masters  
being kept for only a small and 
select elite.

But the result would be 
bachelor students being taught 
by junior lecturers, making as 
Pfaller puts it, »cheap teachers 
for cheap students«.

Not just ‘learning’
Especially the humanities  
departments resist the regi-
mentation of the Bologna  
reforms. Bologna-inspired  
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NORMeD, CONFORMeD – Former Minister of Science Johannes Hahn keeps a straight face to student protest
P

H
O

T
O

 B
Y

: 
U

N
IB

R
E

N
N

T
’S

 P
H

O
T

O
S

T
R

E
a

M



version of iron lady Margaret 
Thatcher, she is still able to 
function, network and be 
charming on just three or four 
hours a night, when necessary.

Fitting studies in around 
business meetings and phone 
calls is a delicate balance.
  »Sometimes I have held a 
study group at my apartment, 
where I have to leave them to 
it for an hour or so, while I go 
to a business meeting,« she 
says. 

»The others say: ‘Hey, we 
have an exam’, but for me, I 
have three tries for an exam 
and just one for this business«.

luci@adm.ku.dk

Tiffany Ng
Tiffany is from  

San Francisco, USA. 

She is 23 years old and  

officially lives in Charlot-

tenlund, although she 

spends a lot of time at her 

boyfriend’s flat in Frede-

riksberg.

socially demanding, is not al-
ways an easy task. 

Getting it all done is a mat-
ter of effective planning,  
explains Tiffany.

»Time management is really 
important. My time at under-
graduate college taught me 
well. Everyone there is a varsi-
ty athlete, doing two or three 
sports and I was always work-
ing on projects there alongside 
my studies«.

‘Not hard work’
In the week before the Fashion 
week event alone, tiffany sent 
over 1000 text messages and 
admits that she occasionally 
sends business mails while she 
is at lectures.

However, she still has time 
to relax and have fun, despite 
the heavy workload.

»Luckily socialising is a large 
part of this business. Having 
the proper network and main-
taining it is the most exciting 
part for me, and the most chal-
lenging for others,« she ex-
plains.

One shot game
»I know a combination of peo-
ple from the Copenhagen night 
life. DJs and people from the 
entertainment industry, de-
signers, models. It’s fun. Net-
working is not a hassle for 
me!« 

And when something has to 
give in Tiffany’s life, she is  
happy to forego the luxury of 
sleep. Like a much younger 

it is the same menu over and 
over: Burger, salad, entrecote, 
soup. It’s really standard,« she 
says.

Down to earth gourmet
In guerrilla dining, empty 
spaces such as a garage or a 
cultural centre are turned into 
a restaurant for a single event. 
Pop-up restaurants like this are 
a growing trend in big cities 
such as New York, London and 
Tiffany’s home town of San 
Francisco.

But the idea is new to Co-
penhagen with Tiffany’s com-
pany Silver.Spoon.

»I want to expose the Danish 
public and the Danish youth to 
good food. It should be acces-
sible to anyone,« says Tiffany.

There is no dress code at Sil-
ver.Spoon events.

»I say to people: Just be as 
you are at a friend’s house. 
Have your manners about you 
but don’t be stiff and dressed 
in a ball gown or anything!«

Most recently, Tiffany Ng’s 
company Silver. Spoon took 
over a 400-year old two-floor 
house to stage the fashion 
week event. Showcasing up-
coming models, designers, 
photographers and DJ’s,  
Tiffany pulled off 3 courses for 
a mere DKK 225 including 
cocktails.

Time management
Combining full time studies 
and running a new business, 
particularly one that is so  

BusiNess

By Luci Ellis

While some international stu-
dents struggle to meet even 
just a few Danes during their 
stay in Copenhagen, Tiffany 
Ng from San Francisco, USA, 
has managed to network her 
way into top fashion and en-
tertainment circles.

But life for this full-degree 
student is not just a round of 
high-society cocktail parties. 

Tiffany has found time to 
start her own dining and event 
business, Silver. spoon, along-
side full-time studies at the de-
manding elite Master’s pro-
gramme in International Law, 
Economics and Management. 

Horrified by high prices
With business savvy, she has 
just hosted an official Copen-
hagen fashion week event, 
combining high quality food, 
up and coming fashion design-
ers, photographers and DJs. 

A passionate foodie who 
dreams of attending culinary 
academy, Tiffany Ng was hor-
rified by high prices at restau-
rants and cafés in Copenhagen 
when she arrived as an ex-
change student two years ago.  

»Restaurants here are so ex-
pensive. I don’t care if it is a 
caesar salad made by Noma, it 
should never cost DKK 125,« 
she says, adding that variety is 
lacking too.

»When you go to cafés here, 

upcoming events
The challenge of multiculturalism
SEMINAR – PhD Silvia Adamo speaks about the challenges 

that citizenship law is confronted with due to the plurali- 

sation of the Danish society.

When: 26 February 13:15-15:00.

Where: KUA, room 14.32.50, Njalsgade 80

Organised by CESEM, http://cesem.ku.dk/calendar/2010.  

Registration by e-mail to cesem@hum.ku.dk 

Preserving ’papers’ in the digital era
NIELS BOHR LECTURE – By PhD Christopher Prom, Centre for 

Archive and Information Studies, University of Dundee

When: 4 March 14:15 

Where: Aud. A, Niels Bohr Instituttet, Blegdamsvej 17  

Organised by Niels Bohr Arkivet, www.nba.nbi.dk

understanding the crisis in iran
ISLAM SEMINAR - Dr Rouzbeh Parsi, EU Institute for Security 

Studies, Paris, delivers a guest lecture with the title ‘Clergy, 

military and bureaucrats. Understanding the present crisis in 

Iran’

When: 9 March 15:15-17:00 

Where: Room U3, Snorresgade 17-19

Organised by ToRS, www.tors.ku.dk/kalender

Philanthropy and empathy in New Delhi
GUEST LECTURE – By assistant professor in Anthropology,  

Erica Bornstein, from University of Wisconsin

When: 16 March  14-16

Where: Room U3, ToRS, Snorresgade 17-19

Organised by ToRS, www.tors.ku.dk

New antibiotic
LECTURE – ‘Plectasin – a novel peptide antibiotic’ by 

Karoline Brinch, Novozymes

When: 16 March 15-16

Where: SSI, Kantinen, bygning 37, Artillerivej 5

Organised by Polymorfien, www.ssi.dk

Children in Mali with e. coli
LECTURE – ‘Characterization of enteroaggregative E. coli 

from children in Mali, a case-control study’ by Nadia Boisen, 

SSI

When: 23 March 15-16

Where: SSI, Kantinen, bygning 37, Artillerivej 5

Polymorfien, www.ssi.dk

Tensions within Balkan Muslim communities
ISLAM SEMINAR - Professor Isa Blumi, Georgia State Universi-

ty, delivers a guest lecture with the title ‘Tensions within  

Balkan Muslim communities during periods of transition. A 

comparison between the post world war II and post cold war 

eras’

When: 23 march 15:15-17:00 

Where: Room U3, Snorresgade 17-19

Arranged by ToRS, www.tors.ku.dk/kalender
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BACKsTAGe – Models prepare to walk the runway backstage at the Silver.Spoon fashion week event

Fashion and fine dining  
on four hours sleep
Student entrepreneur Tiffany Ng runs a business, networks with the  
Copenhagen in-crowd, and still passes law exams with flying colours
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Kristian strømgaard

Kristian Strømgaard is professor of chemical biology at the  

Faculty of Pharmaceutical Sciences.

Kristian, who has a wife and two kids, has the Danish junior  

record in the 400 metre hurdles, with 51.91 seconds. The world 

record is 46.78 seconds,  but Kristian insists that it is ’unfair’ to 

compare his time with this.

His track and field achievements indirectly inspired his career 

choice. His coach worked in the pharmaceutical industry, and 

Kristian worked as a doping attendant in his spare time, testing 

athletes for drugs.

He is still a runner, but now focuses on half marathons.

there is the risk that nobody 
cares – but here we have some-
body looking closely at our 
work, suggesting improve-
ments. Sometimes it is impor-
tant for us to verify whether 
we are doing something rele-
vant.« 

Whereas a company like H. 
Lundbeck or Novo Nordisk 
must always ask the question: 

Together with the faculty, H. 
Lundbeck now co-sponsors 
Kristian Strømgaard and 20 
other staff for this basic re-
search with a five year, DKK 20 
million grant, and Novo Nord-
isk is involved in a collabora-
tive PhD stipend for his group.

Yet he is hesitant to say that 
he is in the drug-making indus-
try, yearning for the next 
blockbuster. 

»This is very basic science, 
and making drugs is not my 
primary focus. Industry is 
much better at making drugs 
than we are,« he says, before 
adding:

»We have struggled with this 
technology of introducing un-
natural amino acids into pro-
teins for many years and in-
dustry would have closed us 
down five times!«

Freedom and patience
That said, the work can turn 
out to be the first stage in a 
drug discovery process. And 
close work with pharmaceuti-
cal companies is an advantage, 
not a limitation to science, he 
says.

»Working outside industry, 

and derivative.
 There is an aesthetic to  
Kristian Strømgaard and his 
colleagues’ experiments that 
would not be lost on the 
Greeks.

In their main area of  
research, they use egg cells, 
oocytes, from frogs as a host to 
express the proteins with the 
new unnatural amino acids. 
They then measure the activity 
of receptors in the frog cells. 
The measurement of the activi-
ty of the unnatural proteins 
within the cell are often com-
bined with the use of a toxin 
from spiders. 

»An exquisite tool to study 
these unnatural receptors«, 
Kristian says.

industry would have 
closed us down
Some of the most successful 
companies in Denmark make 
drugs: H. Lundbeck is a world 
leader in anti-depressants, 
while Novo Nordisk is known 
for drugs against diabetes. 

Indeed Kristian Strømgaard 
did part of his PhD in collabo-
ration with H. Lundbeck, be-
fore opting for the university. 

building blocks that, following 
the genetic code, are combined 
in different ways depending on 
their function.

In a state of nature there are 
only 20 different amino acids, 
and this puts an upper limit on 
the types of protein that a body 
can produce and the effective-
ness of drugs. Kristian Strøm-
gaard and his team are creat-
ing their own building blocks, 
thereby multiplying exponen-
tially the number of potential 
proteins:

»What we are trying to do is 
to expand beyond the finite 
number of amino acids, be-
yond the genetic code, so we 
can tailor the proteins to be 
new targets for drugs, thereby 
achieving a specific biological 
effect,« he says.

spider poison
Pharmaceutics is related to the 
Ancient Greek word pharma-
kon, meaning both a cure and 
a poison at the same time. The 
ambiguity of it was not lost on 
ancient and recent philoso-
phers, where the word is a 
metaphor for the dialectic of 
truth and appearance, essence 

PROTeiNs

By Mike Young

Proteins do all the work. They 
digest food, fight bacteria and 
viruses, and in the brain they 
sense the outside world and 
process signals.
 But for pharmaceutical  
researchers hoping to find new 
ways to fight illnesses, the 
body’s hard-working natural 
proteins have their limitations.
 So scientists at the Faculty of 
Pharmaceutical Sciences are 
generating new artificial ones. 
In the long term, these new 
proteins may be the scientific 
basis of the fight against ill-
nesses like Alzheimer’s disease.
 »There are inherent prob-
lems with proteins as targets 
for drugs, but in the new 
emerging field of protein me-
dicinal chemistry, we are mod-
ifying them to make them 
more useful,« explains Profes-
sor Kristian Strømgaard, a  
professor of chemical biology.

For the biological effect
Proteins are made up of com-
plex chains of amino acids, 
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Beyond the code
Nature can only get you so far: Kristian Strømgaard and his 
team are now taking the next step
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RESEARCH RELAY

LAB WORK – In the 

laboratory, Kristian Strøm-

gaard’s frog eggs play host to 

something new and artificial

Are these compounds potential 
drugs? Scientists can pursue 
tailor-made proteins for their 
own sake, not knowing where 
their science will lead, he ex-
plains.

»In one way, our team now 
has the best of both worlds: 
We have the complete freedom 
of research, and we also have 
the patience.«

miy@adm.ku.dk


