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Lederen og lektoren
Er ledelsen lige til at smide ud? Universitetsdirektør  

Jørgen Honoré svarer på Sune Aukens krasse kritik i et 

dobbeltinterview om god ledelse i dårlige konjunkturer

Forskerhotellet KU
Antallet af centre på KU er eksploderet. Her arbejder  

forskere på korte kontrakter og tjekker ind og ud af  

universitetet, som var det et hotel 

De voksne kan også gå til 
eksamen
En doktordisputats skal forsvares offentligt over for et 

uforsonligt forskermiljø. Hvor svært kan det være?

NYHEDER, BAGGRUND OG REPORTAGE

UAFHÆNGIG AF LEDELSEN PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET
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Højtuddannede iværksættere og intraprenører i Region Hovedstaden

Tilhører du den næste generation af iværksættere?
Kick-Off den 19.-23. april 2010: 
Åbningskonference, konkurrence, workshops og 
networking. Se mere og tilmeld dig på nxtgen.dk

NEXT GENERATION

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Socialfond

Økonomisk rutsjetur
Retorikstuderende Deborah gudnitz har et barn i  
hånden og et i maven. men hun har ikke et Su-system i 
ryggen, der er gearet til at støtte eneforsørgere på barsel 
Læs side 10
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108 i morgen. Kardinal Salmonello har kun sagt 
undskyld én gang. Det skete i marts måned 2010 
ved et hastigt indkaldt pressemøde i Køben-
havns Universitets Alexandersal ved Bispetorvet. 

»Undskyld,« sagde kardinalen. Hvorefter en 
assistent informerede de 200 fremmødte journa-
lister om, at de kunne stille spørgsmål i 15 mi-
nutter.

»Siger du undskyld på grund af pædofilien?« 
ville TV2 vide.

»Nej, det var nu ikke den, jeg tænkte på,« sva-
rede kardinalen. »Det er bibliometrien.« 

Og så lo han; og sikkerhedsfolkene indsamle-
de og ødelagde alle kameraer. Pressemødet var 
en practical joke. En vits, fra et gådefuldt men-
neske. 

Om kardinalens opvækst vides ikke meget. Han 
blev født i Søborg eller i Vangede i 1902. Og her 
tørrer sporet stort set ud. I den officielle tekst på 
KU’s hjemmeside, hedder det blot kortfattet at 
»kardinal Salmonello som grå eminence siden 
begyndelsen af 1940’erne [har] bistået og kon-
trolleret bestyrelsen (tidligere Konsistorium)s 
arbejde.«

Kaffens feber
Folk er ikke meget for at tale om kardinal Sal-
monello, men her er et sjældent vidnesbyrd: 

»Ja, han er tynd og asketisk at se til, men tag 
nu ikke fejl af vores Sal[monello]! I hans lange, 
senede kirkefyrstelige skikkelse pibler blodet 
sejt og hedt som lava, og øjnene … se på ham, 
mand, hvis du kan udholde det blik! De øjne 
rent ud sagt brænder af vildskab, ja, af feber – og 
det er en magtens og en nattens og en kaffens fe-
ber.« 

Rigtigt gættet, det er Anker Jørgensen som i 
sin dagbog beskriver sidekammeraten i niende 
klasse. Da var Salmonello allerede kardinal på 
andet år. 

Det er unødvendigt at tilføje, at karakteristik-
ken var træffende. Drevet frem af sin umætteli-
ge, stedse høfligt maskerede, ambition kan kar-
dinalen allerede fra midten af 1960’erne betrag-
tes som en ledende semi-offentlig figur i dansk 
politik og samfundsliv.

Mange ældre læsere vil huske, hvordan kardi-
nal Salmonello bragte Den Færøske Tobakskrise, 
som havde lammet regeringen Hartling og true-
de med at splitte Rigsfællesskabet, til sin sensati-
onelle afslutning i februar 1974.

på dåse, fuldkornspasta, Paradise Hotel, naborøg, 
X-Factor, elevationssenge og eksterne penge?

»Mindre, mere, mindre, aldrig boet, ligeglad, 
hvad?, mindre, yes, please.«

Hvad slags sovedyr har du i din seng?
»En abe, Joakim.«
Hvorfor spillede Kenneth Plummer 

Forandringsmand
I universitetssektoren er Kardinal Salmonello 
blevet kendt som en stor reformist. Det var kar-
dinalen, der fik afskaffet praksis med at dukke 
nyindskrevne studerende i et kar med iskoldt 
mudder, kaste dem ud fra fjerde sal og injicere 
dem med finsprit, som det var kutyme på rustu-
re langt op i 1990’erne. 

Forbuddet mod øl, kys, non-faglig samtale, 
aggressive brætspil og fedende mad på Køben-
havns Universitets rusture indbragte ham i 2005 
Danske Studerendes Fællesråds ærespris. 

Og det er kardinalens fortjeneste, at undervis-
ningen på Humaniora i 2008 blev reduceret til 
bare fire timer om ugen. »Hvor lang tid kan det 
egentlig tage?« spurgte han dengang polemisk i 
Humanist. Ingen kunne svare.

Senest er kardinal Salmonello, efter at kommu-
nikationsafdelingen på KU fremlagde tre upas-
sende navneforslag til et nyt intranet på univer-
sitetet (’KUsso’, KUnni-link-us’ og ’Røwie’) også 
blevet en stærk fortaler for udfasningen af det 
danske sprog på universitetet til fordel for en 
form for engelsk managementsprog i kortform. 

Indtil videre er Det Biovidenskabelige og Det 
Naturvidenskabelige Fakultet blevet til hen-
holdsvis ’Life’ og ’Science’, og fra og med 2011 
vil de øvrige fakulteter skifte, så Humaniora bli-
ver ’Truth’, Teologi ’Christ’, Farma ’Drugs’ og Ju-
ra ’Justice’. Det Samfundsvidenskabelige Fakul-
tet bevarer sit danske navn, ’Samf’.

I 2009 udgav kardinalen sine 
læderindbundne, men blot 
fire sider lange, erindringer. 
Bogen blev postomdelt i 
Danmark, Norge og Sve-
rige. I erindringsbogen 
påstår kardinalen at væ-
re ankommet til Køben-
havn »i et godstog med en 
ustemt guitar og sjælen 
stemt for forandring.« 

Kardinalen fejrer sin fød-
selsdag på Café Mandela med 
et potpourri af sjællandske for-
tolkninger af Steffen Brandt-
sange, som han opfører i sam-
arbejde med Søren Pind. 

Fem skarpe til Kardinal 
 Salmonello
Hvad er din holdning til kødklister, lort 

UFOrKLareT – Hvorfor kardinal Salmonello var til stede i Saddam Husseins gem-

mested, det såkalde ’spider hole’, før eksdiktatoren blev pågrebet, er fortsat et 

åbent spørgsmål.

båndet, der afslørede lækagen om jægersoldaterne 
i Irak, for dig?

»Kenneth spurgte om vi skulle vælte forsvars-
ministeren, og jeg sagde okay, men ikke i dag.«

Hvorfor er universitetets 885 millioner kroner 
til et nyt center fra Novo Nordisk Fonden gået 

ind på din egen private NemKonto?
»Det har aldrig handlet om penge-

ne.«
Vil du svare på flere spørgsmål?
»Nej, det var fem.«

Kardinalen i krogene

HJerneSTaMMe – »Køben-

havns Universitet er et kund-

skabstræ med hjernefrugt,« sag-

de kardinalen til julefesten på 

Institut for Geografi og Geologi, 

hvor han var hovedtaler. »Og 

det træ skal vandes, og nogle 

gange skal det stynes. Og det er 

altså en metafor for ’fyres’. 

Nogle gange skal træet fyres. I 

er fyret.«

Sapere aUDe – »Vov at at vide, men vov PÅ at vide, det du IKKE må vide,« siger kardinal Salmonello 

ofte. Her ses han bag Mogens Fog, som var rektor 1966-72.
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KU: Ingen grund til at frygte  
en storsvindel-sag

FUP OG FORSKNING – Forfalskede signaturer på tilkendegivelser om 

forskningsmidler, en emigreret eks-leder og et universitet, der har mistet 

millioner af kroner. Det er grundelementerne i sagen om forskningsen-

heden Nanea, AU. Men selv om sagen er iøjefaldende, sår den ikke tvivl 

ved procedurerne hos hverken Københavns Universitet eller Danmarks 

Grundforskningsfond.

Universitetsavisen.dk/videnskab/ku-ingen-grund-til-frygte-en-storsvin-

del-sag

Dræb en knallertkører med kemi

VIRAL MARKEDSFØRING – Det er sjovt, når en flok studerende bruger 

deres kemierfaring til at slå en tabertype ihjel. Ny video skal trække kre-

ative hoveder til Naturvidenskab.

Universitetsavisen.dk/uddannelse/draeb-en-knallertkoerer-med-kemi

»Besparelserne er ikke relevante 
for studievalg«

ÅBENT HUS – Potentielle KU-studerende flokkedes om standene for de 

nedskæringsramte Nat-fag ved åbent hus-arrangementet på Det Natur-

videnskabelige Fakultet. Besparelserne var dog ikke en del af salgstaler-

ne.

Universitetsavisen.dk/uddannelse/besparelserne-er-ikke-relevante-stu-

dievalg

Uniavisens store pastiltest 2010

SORTE TUNGER – Vi er – akkurat stadig – i den fase af året, hvor det er 

kutyme at æde pastiller uafbrudt, fordi man er forkølet og nedtrykt og 

ikke kan lade være. Uniavisen dykker ned i et veritabelt kuglebassin af 

lakrids og aromatisk vingummi, og kaster dig de bedste drop.

Universitetsavisen.dk/campus/uniavisens-store-pastiltest-2010

Humanister! Sæt ord på hvad  
I kan!

KARRIEREAFTEN – Hvordan undgår man at blive arbejdsløs, når man er 

færdiguddannet humanist? Læs succesfulde humanisters historier om 

den snørklede vej fra humaniststudiet til drømmejobbet.

Universitetsavisen.dk/uddannelse/humanister-saet-ord-paa-hvad-i-kan

KU-bryggere udsat for øltyveri

DUSØR UDLOVES – Der er fortsat ingen spor i øltyveriet på Studenter-

gården, hvor ukendte gerningsmænd brød ind i et kælderrum og stjal 60 

liter håndbrygget øl af mærket Phar Kan.

Hjælp bryggerne og Universitetsavisen med at opklare forbrydelsen og 

få 25 liter håndbrygget øl i dusør.

Universitetsavisen.dk/campus/ku-bryggere-udsat-oeltyveri

Ingen hakket ministerlever hos 
Videnskabernes Selskab

DET BLØDE MINISTERMØDE – Den nytiltrådte videnskabsminister drev 

elegant igennem sin første sparring med Videnskabernes Selskab. Måske 

især fordi Charlotte Sahl-Madsen tog så venligt og imødekommende 

imod forskernes input, og samtidig, i al stilfærdighed, smøg sig uden om 

de vanskelige spørgsmål. 

Universitetsavisen.dk/politik/ingen-hakket-ministerlever-hos-videnska-

bernesselskab

Lær at tale klogere

HJERNESERVICE – Bliver du undertiden grebet af ærgrelse? Du har mar-

keret, og forsamlingen har givet dig ordet – alle ser afventende på dig. 

Det er din tur nu. Og så ender du med at sige noget, der bare er kort og 

klart. Noget, almindelige mennesker kunne have formuleret, altså folk 

uden for universitetet. Det undgår du fremover med Jes Fabricius Møl-

lers sætningsgenerator

Universitetsavisen.dk/campus/laer-tale-klogere

X-Factor i folkeoplysningens navn

SHOW – Københavns Universitets formentlig travleste professor i formel 

filosofi, Vincent F. Hendricks, er vært for 10 tv-programmer om nye op-

findelser. »Programmerne skal inspirere,« siger Hendricks. »Som Jørgen 

Varnæs siger i Matador: ’Det skal summe af initiativer og virkelyst!’«

Universitetsavisen.dk/kultur/x-factor-i-folkeoplysningens-navn

ONLINENYT

universitetsavisen.dk

Bliv drypvis opdateret:                          www.universitetsavisen.dk
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rende simpelthen fra på de fag, 
som Nat udbyder. Meget få 
studerende hos os hænger på, 
på samme måde som dem, der 
ved, at de vil være læger, dyr-
læger eller tandlæger. Hos Nat 
vælger de blot at læse et andet 
sted, hvis undervisningen er 
skåret forkert. Heldigvis er der 
kun få uengagerede undervise-
re blandt de midlertidigt an-
satte, men det er umuligt at 
opretholde et kursus’ identitet, 
hvis der ikke er kontinuitet,« 
siger hun.

Uddannelserne taber
Bjarke Rubow, næstformand 
for Studenterrådet, understre-
ger, at de studerende ikke i sig 
selv er imod ekstern finansie-
ring, men han mener, at KU er 
blevet for afhængig af støtte 
udefra, og det er et problem at 
midlerne er øremærket til 
forskning.

»Vi studerende kan ikke bru-
ge stjerneforskerne til noget, 
hvis vi ikke bliver tilbudt un-
dervisning på et tilstrækkelig 
højt niveau. De store bevillin-
ger går til dele af universitetet, 
mens andre bliver helt glemt, 
og uddannelserne er slet ikke 
med i spillet om milliarderne. 
Der sker derfor i disse år en 
skævvridning med flere penge 
til forskning og færre til ud-
dannelse, hvilket vi er meget 
imod,« siger Bjarke Rubow.  

Centre er fremtiden
Ledelsen på Niels Bohr Insti-
tutet på Nat var blandt de 
første til at tilpasse sig ud-
viklingen med færre basismi-
dler og flere konkurrenceud-
satte midler. Instituttet er i dag 

nye forskere på centrene kom-
mer fra en tilsvarende stilling 
som postdoc på et andet uni-
versitet, så de får et meget 
langt forløb uden fastansættel-
se. KU kommer til at stå rigtig 
dårligt, når finanskrisen er ov-
re, hvis vi ikke kan tilbyde en 
fast stilling og karriere, fordi vi 
ikke kan konkurrere på lønnen 
med det private,« siger Leif 
Søndergaard.

Han tilføjer, at medarbejder-
repræsentanter og ledelsen i 
Hovedsamarbejdsudvalget 
(HSU) er enige om, at eksterne 
midler skal bruges til fastan-
sættelser, men lokalt er mange 
institutledelser imod at fastan-
sætte forskere på midlertidige 
bevillinger, så her går udviklin-
gen i stik modsat retning.

Kontinuitet i undervisnin-
gen afgørende 
Ifølge Berthe M. Willumsen, 
der er professor (mso, det vil 
sige professor med særlige op-
gaver – hendes inden for un-
dervisning) på Biologi er de 
fleste midlertidigt ansatte 
postdocs bevidste om, at en se-
nere fastansættelse – i hvert 
fald formelt – er betinget af en 
vis erfaring med at undervise, 
så de deltager gerne i en del af 
den mere specialiserede  
undervisning.

Men problemerne opstår, 
når der ikke er penge til til-
strækkelig undervisningskapa-
citet på instituttet til at gen-
nemføre de grundlæggende 
kurser. »Alle ved, at hvis man 
gennemfører intro-undervis-
ning med skiftende undervise-
re uden evne eller vilje til at 
perspektivere, falder de stude-

medarbejderne at orientere sig 
i ledelsessystemet, fordi de 
fungerer som autonome enhe-
der. Da bevillingerne er tidsbe-
grænsede, gør de det også van-
skeligt for ledelsen at tænke 
langsigtet i forhold til forsk-
ningen, og de gør det uklart, 
hvem der faktisk styrer, hvad 
der skal forskes i.

»Det populariserer forsk-
ningen, fordi du skal tænke i 
enkelte overskrifter og gerne 
have et plusord som for eksem-
pel ’nano’ ind i centernavnet 
for at få en bevilling. Proble-
met er, at forskningen bliver 
styret af, hvilke centre univer-
sitetet kan skaffe penge til at 
oprette og ikke ud fra langsig-
tede strategier, så det er efter-
hånden diffust, hvem der 
egentligt styrer forskningen,« 
siger Leif Søndergaard.   

Dårligere  
ansættelsesvilkår
Søndergaard tilføjer, at det er 
hans indtryk, at rigtig mange 
unge, nye forskere må nøjes 
med at blive ansat som post-
docs på tidsbegrænsede kon-
trakter i de nye centre. Han 
har derfor bedt universitetsdi-
rektøren om tal for udvikling-
en. På landsplan er tendensen 
imidlertid klar. Mens antallet 
af lektorer har været svagt sti-
gende fra 2004 til 2009, er an-
tallet af ansatte i midlertidige 
stillinger som adjunkter og 
postdocs gået fra omkring 
1.100 i 2004 til cirka 1.500 i 
2009. 

De mange postdocs giver 
ifølge Leif Søndergaard proble-
mer med undervisningen, idet 
de ikke har undervisningspligt 
som lektorer, og han mener 
også, at det vil gøre det van-
skeligt for KU at rekruttere nye 
forskningstalenter i fremtiden.

»Jeg kan se, at mange af de 

er tilmed øremærket specifikke 
emner eller forskningstemaer. 
Centrene medvirker tilmed til 
at dræne kassen for de såkald-
te basismidler, altså midler til 
forskning fra staten, som ledel-
sen selv frit kan disponere 
over, for det er ofte en beting-
else, at universitetet medfinan-
sierer projekterne. Private fon-
de giver som hovedregel heller 
ikke støtte til overhead, altså 
til husleje og andre administra-
tive følgeomkostninger, der er 
forbundet med at gennemføre 
eksternt finansierede forsk-
ningsprojekter. Disse midler 
må tages fra institutternes ba-
sisbevillinger i stedet. 

»Udviklingen kan over en år-
række give problemer med 
bredden i forskningen og 
vækstlaget af nye unge forske-
re. Når flere penge er øremær-
kede, har en ledelse færre mu-
ligheder for at styre udviklin-
gen. Set fra fakultetets syns-
vinkel er vi ved at nå grænsen 
for, hvor få basismidler vi kan 
klare os med,« siger John Mun-
dy.

Han tilføjer, at nedskæring-
erne de to seneste år på fakul-
tetet illustrerer situationen. På 
den ene side henter nogle af de 
bedste forskere store bevillin-
ger hjem og nyder stor succes 
med deres forskning på deres 
centre, hvilket er positivt. Men 
samtidig får ledelsen tæsk i 
medierne, fordi den må afske-
dige forskere, da der ikke er 
penge nok til at lønne alle de 
fastansatte på grund af færre 
basismidler og faldende stu-
dentersøgning til Biologi og 
geo-fagene.

KU mister styringen 
Leif Søndergaard, AC-fællestil-
lidsrepræsentant og lektor på 
Biologisk Institut, mener at 
centrene gør det vanskeligt for 

penge UDeFra

Af Claus Baggersgaard

Smil, skåltaler og jubel. Glæ-
den er til at få øje på, når Kø-
benhavns Universitet (KU) 
henter store donationer til nye 
forskningscentre hjem. 

Novo Nordisk Fonden satte 
uofficiel Danmarksrekord i 
kunsten at give penge til KU, 
da den bevilgede 600 millioner 
kroner til et proteincenter i 
2007, og fonden har netop slå-
et til igen. 

Svimlende 885 millioner 
kroner til et nyt internationalt 
metabolismecenter, der skal 
forske i livsstilssygdomme, ly-
der den nye rekord. I 2008 do-
nerede Nordea-fonden også 
150 millioner kroner til Center 
for Sund Aldring. Alle tre cen-
tre er placeret på Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet.

Det Naturvidenskabelige Fa-
kultet (Nat) er også godt med. 
Her hentede man sidste år fem 
ud af ni nye forskningscentre 
med støtte fra Danmarks 
Grundforskningsfond. En sam-
let bevilling på cirka 200 milli-
oner kroner.

Ifølge John Mundy, prode-
kan for forskning på Nat, skyl-
des opblomstringen i antallet 
af centre, at flere og flere 
forskningsmidler bliver fordelt 
i konkurrence mellem forsker-
ne, og i det spil står man bedre 
rustet, hvis man slår sig sam-
men og har et center i ryggen. 

Skader vækstlaget
Paradoksalt giver de mange 
velfinansierede forskningscen-
tre ikke udelukkende anled-
ning til glæde, de skaber også 
problemer for såvel ledelse og 
forskere på KU.

De mange rare millioner går 
nemlig direkte til centrene og 

Forskerhotel  
eller centersucces
Antallet af centre på Ku er eksploderet fordi det er 
lettere at få støtte fra forskningsråd og fonde, hvis 
man danner et center med et visionært og velklingen-
de navn. Flere forskere ansættes på kortere kontrak-
ter og må tjekke ind og ud af universitetet, som var 
det et hotel. Vækstlaget af unge forskere og universi-
tetets råderum skrumper, lyder kritikken 

»Det popula-
riserer forsk-
ningen, fordi 
du skal tæn-
ke i enkelte 
overskrifter 
og gerne ha-
ve et plusord 
som for ek-
sempel ’na-
no’ ind i cen-
ternavnet for 
at få en be-
villing.«
Leif Søndergaard, AC-fælles-

tillidsrepræsentant og lektor 

på Biologisk Institut
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med potentiale til at markere 
sig internationalt, men der er 
efterhånden etableret rigtig 
mange centre. Vi ser derimod 
unge lovende forskningslede-
re, der skal etablere deres egen 
forskningsgruppe for første 
gang som et område vi kan 
dyrke op,« siger hun.

Lundbeckfonden vil i år bru-
ge i alt 100 millioner kroner ud 
af den samlede årlige donation 
på cirka 340 millioner kroner 
på bevillinger til forskningsle-
dere. 50 millioner kroner gives 
til lovende unge forskere inden 
for sundheds- og naturviden-
skab i form af de såkaldte ’The 
Lundbeck Foundation Junior 
Group Leader Fellowships’. 
Stipendierne løber i fem år, og 
hvert enkelt stipendium er på 
ti millioner kroner. Andre 50 
millioner kroner anvendes til 
to ’Grants of Excellence’ til me-
re erfarne forskningsledere in-
den for neurovidenskab.

Prodekan John Mundy 
glæder sig over, at fonden er 
begyndt at vise forståelse for 
problemerne med vækstlaget 
blandt de unge forskere.

clba@adm.ku.dk

trivsel og velvære, og det er 
verdens største forskningspro-
jekt af sin art.

Fonden har ikke fastsat en 
fast pulje til centre, men giver i 
gennemsnit 50 millioner kro-
ner ud af en gennemsnitlig år-
lig uddeling på 300 millioner 
kroner.

Ulla Björnsson undersreger, 
at Nordea-Fonden giver støtte 
til overhead.

Vander vækstlaget
Lundbeckfonden, der primært 
støtter sundhedsvidenskabelig 
og naturvidenskabelig forsk-
ning med neurovidenskab som 
særligt fokusområde, har også 
doneret penge til centre på KU. 

Fonden har siden 2005 støt-
tet forskningscentre med op til 
100 millioner kroner om året, 
men ifølge forskningschef An-
ne-Marie Engel har fondens 
bestyrelse på sit strategisemi-
nar i efteråret 2009 besluttet 
at stoppe støtten til nye centre, 
foreløbig i 2010, og give pen-
gene til yngre forskere i stedet.

»Lundbeckfondens formål er 
at gøre en forskel ved at støtte 
gode danske forskningsmiljøer 

mellem forskellige discipli-
ner,« siger hun.

Center for Sund Aldring på 
Sund har fået 150 millioner 
kroner og OPUS-centret på Det 
Biovidenskabelige Fakultet 
(Life) 100 millioner kroner 
over fem år. Sidstnævnte skal 
styrke folkesundheden med 
særlig fokus på børns sundhed, 

fordi loven foreskriver, at fon-
den skal yde støtte til de store 
satsninger og eliten blandt for-
skerne.

Han tilføjer, at fonden i ud-
vælgelsen af centrene lægger 
stor vægt på, at forskerens 
egen nysgerrighed og initiativ 
driver forskningen samtidig 
med at vækstlaget sikres. Der-
for går en stor del af fondens 
bevillinger også til 
ph.d.-stipendiater og postdocs 
inden for det givne centers fag-
lige område.

»Vi leder efter den bedste 
forsker med den mest visionæ-
re idé, der kræver flere års ro 
for at udfolde sig. Et center er 
den bedste ramme for de helt 
store satsninger over lang tid, 
og vi kan se, at det virker,« si-
ger Thomas Sinkjær. 

Han henviser blandt andet 
til, at 20 procent af alle danske 
publikationer i Nature og 
Science kommer fra forskere, 
der får støtte fra Grundforsk-
ningsfonden. 

Støtter gode liv 
Også private fonde støtter cen-
tre i stor stil. Herunder Nor-
dea-fonden, der støtter aktivi-
teter, der fremmer ’det gode 
liv’, blandt andet sundheds-
fremmende aktiviteter. 
 Ifølge sekretariatschef Ulla 
Björnsson er det nyt for fonden 
at støtte centre, men man har i 
to tilfælde valgt at finansiere 
forskningscentre, begge place-
ret på KU, for at sikre de bed-
ste forskningsresultater.

»Fordelen ved et center er, 
at det sikrer sammenhæng i 
forskningen omkring et fokus 
og et tværgående samarbejde 

per. Vi kan se, at de forskere, 
der ikke er med i centre, har 
sværere ved at skaffe midler. 
Hvis du sidder med dit eget lil-
le fagområde, opdager du ikke, 
at det de andre laver er inte-
ressant, og så bliver der ikke 
skabt synergi mellem fagområ-
derne,« siger John Renner 
Hansen.    

Støtte til eliten virker
En undersøgelse lavet af Inge-
niørforeningen IDA offentlig-
gjort i marts i år viser, at natur-
videnskabelige forskere bruger 
uforholdsmæssigt meget tid på 
projektansøgninger og admini-
stration. Således bruger de ti 
procent af arbejdstiden på at 
skrive ansøgninger, 13 procent 
på administration, 35 procent 
på forskning og 22 procent på 
undervisning/formidling. 
 Ifølge Thomas Sinkjær, di-
rektør for Danmarks Grund-
forskningsfond, er det fondens 
målsætning »at genere forsker-
ne mindst muligt«.

Det betyder, at krav om rap-
porter er minimeret, og at fon-
den i stedet besøger centrene 
en gang årligt. Fonden har la-
vet en undersøgelse, hvor for-
skerledere på centrene, som 
fonden støtter, er blevet spurgt 
hvor meget tid de bruger på 
administration på grund af 
Danmarks Grundforsknings-
fond. Resultatet viser, at de 
bruger mindre tid i forhold til 
andre bevillinger.

Thomas Sinkjær forklarer, at 
fonden uddeler godt to pro-
cent af de offentlige forsk-
ningsmidler, og at fonden pri-
mært giver penge til hvad de 
kalder Centres of Excellence, 

knyttet til ti centre på tværs af 
forskningsgrupper. Det første 
var Nano-Science Centret der 
blev skabt for syv år siden. 
Ifølge specialkonsulent Ras-
mus Borum Rydahl fra afdelin-
gen for Forskning og Innova-
tion på Nat, der blandt andet 
hjælper forskerne med at ud-
forme ansøgninger, fik Nano-
Science Centret alene sidste år 
tilsagn om ekstern støtte i 
omegnen af 110 millioner kro-
ner for perioden 2009-2013.

»Penge i den størrelsesorden 
giver helt åbenlyse muligheder 
for rekruttering og ny infra-
struktur, så de positive effekter 
ved centrene opvejer langt de 
negative,« siger han.

John Renner Hansen, insti-
tutleder på Niels Bohr, forkla-
rer, at cirka 80 procent af 
forskningen på instituttet i dag 
foregår i forbindelse med cen-
tre. 

»Et center trækker i første 
omgang penge ud af institut-
tet, men det er en investering, 
så vi håber altid at få pengene 
ind igen. Et center gør det me-
re effektivt og smidigt, når for-
skerne skal ud og søge penge; 
det er lettere at finde samar-
bejdspartnere, når du har en 
vis styrke; og det er mere syn-
ligt for bidragsyderne, hvad 
pengene går til,« siger John 
Renner Hansen.

Han er overbevist om, at fle-
re centre er vejen frem, hvis 
KU skal klare sig i konkurren-
cen om forskningsmidlerne.

»Forskningen inden for na-
turvidenskab har ændret sig de 
sidste 15 til 20 år i retning af 
øget internationalisering, og 
tingene foregår i større grup-

 Tilskud til forskning på finanslov 2010 (basismidler)

   2009 2010 2011 2012 2013

 Millioner kroner 2010-niveau 2,410,0 2,473,4 2,478,3 2,466,3 2,361,8

 Heraf øremærkede globaliseringsmidler til ph.d. og post.doc. 147,9 249,4 325,4 380,6 380,6

 Forskningsmidler eksklusiv ph.d. og post.doc. 2,262,1 2,224,0 2,152,8 2,085,7 1,981,1

 Indeks forskningstilskud finanslov 2010 (2009=indeks 100) 100 103 103 102 98

 Indeks forskningsmidler eksklusiv ph.d. og post.doc.  100 98 95 92 88

 

 Udviklingen i antal centre på KU

   2005 2006 2007 (Fusion) 2008 2009

 Grundforskningscentre 12 12 16 16 16

 Centre og centerlignende konstruktioner 25 22 36 55 60

 Total 37 34 52 71 76

	 	Kilde:	Afdelingen	for	Forskning	&	Innovation	på	Københavns	Universitet	baseret	på	den	årlige		

briefing	om	organisation	til	bestyrelsen
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HOTeL-HIMMeL – Er KU ved 

at udvikle sig til et hotel, hvor 

forskerne må tjekke ind og ud 

alt efter, om de kan finde privat 

støtte eller ej?
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FAKTA

Støtte til forskning

KU får årligt et tilskud på finansloven til forskning som universitetet selv 

kan råde over – de såkaldte basismidler. Derudover har forskerne selv 

mulighed for at søge om støtte hos en række offentlige og private bevil-

lingsgivere

De vigtigste er

eU
EU’s 7. rammeprogram skal styrke europæisk forskning og understøtte 

Lissabon-strategiens mål om vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse i 

Europa. Over 50 milliarder euro vil blive uddelt mellem 2007 og 2013. 

Statslige forskningsråd og fonde
Det Frie Forskningsråd (DFF) og Det Strategiske Forskningsråd (DSF) er 

uafhængige organer, der betjenes af Videnskabsministeriets Forsknings- 

og Innovationsstyrelse (FI). De to råd støtter forskningsprojekter med cir-

ka 2,5 milliarder kroner i 2010. 

Danmarks Grundforskningsfond støtter dansk forskning gennem store, 

længevarende satsninger. Fondens varemærke er ’ren grundforskning’, 

og dens sigte er på Danmarks absolutte forskningselite. Grundforsk-

ningsfondens primære virkemiddel er oprettelsen af Centres of Excellen-

ce. Bevillingerne ligger typisk mellem 20 og 60 millioner kroner til en 

femårsperiode.

Højteknologifondens har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i 

Danmark gennem overførsel af viden mellem forskningsinstitutioner og 

dansk erhvervsliv. Samarbejdet skal involvere mindst en offentlig forsk-

ningsinstitution og mindst en privat virksomhed. Fonden har særligt fo-

kus på nano-, bio- og informations- og kommunikationsteknologi.

private fonde
Der findes 12.000-14.000 danske fonde med en anslået samlet formue på 

over 400 milliarder kroner. Fondenes bestyrelser og administration bevil-

liger midler med baggrund i fondens formål (fundats), og det årlige af-

kast af formuen. Carlsbergfondet, Lundbeck Fonden, Novo Nordisk Fon-

den og Villum Kann Rasmussen Fonden er de største med relevans for 

naturvidenskab. 

Gruppen af fonde med relationer til den danske forskningsverden inklu-

derer desuden A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til 

Almene Formaal, Realdania Fonden, og Nordea-Danmark Fonden.

Kilde: 

www.science.ku.dk/finansiering/

 

Centre på Københavns Universitet
(samt centerlignende konstruktioner)

Det Biovidenskabelige  
Fakultet

•  Animal Breeding Centre Denmark  

•  Center for Bioetik og Risikovurde-

ring 

•  Center for anvendt bioinformatik  

•  Center for Eksperimentel Parasitolo-

gi  

•  Centre for Experimental Animal Nu-

trition and Physiology, CENP 

•  Center for Molekylær Plantefysiologi 

•  Center for Plantefiber- og Biomasse-

teknologi 

•  Centre for precision farming  

• Centre for Social Evolution 

•  Center for Infection and Inflammati-

on Research (CIIR) 

• Dansk Center for Frøsundhed 

• Levnedsmiddelcentret 

• OPUS Centret

Det Farmaceutiske  
Fakultet

•  Centre for Pharmaceutical Nanotech-

nology and Nanotoxicology

Det Humanistiske Fakultet

•  Center for forskning i Den Nye Isla-

miske Offentlighed 

•  Centre for Canon and Identity For-

mation in the Earliest Literate Socie-

ties 

•  Center for Internationalisering og 

Parallelsproglighed  

•  Center for Komparative Kulturstudi-

er 

• Center for Kulturanalyse 

• Center for Kønsforskning 

• Center for Læseforskning 

•  Center for Moderne Europastudier 

•  Roots of Europe - Language, Culture 

and Migrations 

•  Center for Sociolingvistiske Sprog-

forandringsstudier 

•  Center for Studier af Lighed og 

Multi kulturalisme 

•  Center for Subjektivitetsforskning 

•  Center for Tekstilforskning

Det Juridiske Fakultet

•  Center for informations- og  

innovationsret

• Center for Pensionsret 

•  Center for Retskulturelle  

Studier

• Center for Virksomhedsansvar

•  Centre for European Constitutionali-

zation 

• FOCOFIMA 

• WELMA  

Det naturvidenskabelige  
Fakultet

Tværgående centre

• Earth System Science Center 

• eScience Center 

• Nano-Science Centret  

• Polar Science Center  

• Space Science Center  

Biologisk Institut

• Center for Ancient Genetics 

• Center for Bioinformatik 

•  Center for Comparative Genomics 

•  Center for Functional and Compara-

tive Insect Genomics 

• Center for GeoGenetics

•  Center for Macroecology, Ecology, 

and Climate 

• Center for Social Evolution 

• Danish Archaea Centre (DAC) 

Datalogisk Institut

•  Dansk Center for Grid Computing 

(DCGC)

Institut for geografi og geologi

•  Center for Strategisk Byforskning 

•  HOBE - Center for Hydrology - Hy-

drological Observatory 

•  Nordic Center for Earth Evolution 

•  Nordic Centre for Studies of Ecosy-

stem Carbon Exchange and its Inter-

actions with the Climate System - 

NECC  

Kemisk Institut

•  Center for atmosfæreforskning 

• Centre for Molecular Movies 

•  Dansk Center for Scientific Compu-

ting (DCSC) 

Institut for Idræt

•  The Copenhagen Muscle Research 

Centre (CMRC) 

Institut for Matematiske Fag

•  Center for Symmetry and Deforma-

tion

niels Bohr Institutet

•  Dark Cosmology Centre (DARK) 

•  DISCOVERY - Center of Excellence in 

Particle Physics Phenomenology 

•  Centre for Energy, Environment and 

Health (CEEH) 

• Center for Is og Klima 

•  Center for Kvanteoptik (Quantop) 

• Center for Models of Life 

• Centre for Molecular Movies 

Følgeforskningscentre 

•  IDA – Instrumentcenter for dansk 

Astronomi 

•  NICE – Nationale Instrumentcenter 

for CERN Eksperimenter

•  DanScat – Instrumentcenter for 

røntgen- og neutronspredning ved 

udenlandske kilder

Statens naturhistoriske  

Museum

• Center for GeoGenetics

•  Center for Macroecology, Ecology, 

and Climate 

•  Center for Star and Planet Forma-

tion 

•  Nordic Center for Earth Evolution

Det Samfundsvidenskabelige 
Fakultet

Institut for psykologi

• Center for Supervision 

•  Center for Psykoterapiforskning 

•  Copenhagen Child Anxiety Project 

(CCAP) 

•  Center for Spæd- og Småbørn (CFSS) 

•  Center for Humanistisk Sundheds-

forskning 

•  Person, Praksis, Udvikling og Kultur  

•  Center for Anvendt Socialpsykologi 

•  Centre for Multi-Ethnic  

Trauma Research (MET) 

•  Center for Arbejds- og  

Organisationspsykologi 

Institut for Statskundskab

•  Center for Valg og Partier (CVAP) 

•  Centre for Advanced Security Theory 

(CAST) 

•  Center for Europæisk Politik (CEP)

Sociologisk Institut

•  Center for Bolig og Velfærd - Real-

dania Forskning

•  Center for Forskning i Eksistens og 

Samfund

•  Center for seksualitetsforskning - 

kultur/samfund/sundhed

•  FAOS - Forskningscenter for Arbejds-

markeds- og Organisationsstudier

Økonomisk Institut

•  Centre for Applied Microeconome-

trics (CAM) 

•  Centre for Experimental Economics 

(CEE) 

•  Centre for Industrial Economics (CIE)

•  Development Economics Research 

Group (DERG) 

•  Economic Policy in the Modern Wel-

fare State (WEST)

•  Economic Policy Research Unit 

(EPRU)

• Finance Research Unit (FRU)

•  Microeconomic Research Unit (MRU)

Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet

•  Proteincentret - The Novo Nordisk 

Foundation Center for Protein Re-

search. 

• Center for sund aldring – CESA

•  Wilhelm Johannsen Centret for 

Funktionel Genomforskning

•  Danish Arhytmia Research Centre 

•  Centre of Inflammation and Metabo-

lism. 

•  Copenhagen Muscle Research Centre 

(et basalvidenskabeligt orienteret 

forskningskonsortium med deltagel-

se fra SUND, NAT, Københavns Uni-

versitet og Region Hovedstaden.) 

•  The Novo Nordisk Foundation Center 

for Basic Metabolic Research

Lundbeckfond-centre

•  Center for Integreret Molekylær Bil-

leddannelse af hjernen

•  Center for Neurovasculær Signale-

ring

Det Teologiske Fakultet

• Center for Afrikastudier 

•  Center for Studiet af Bibelens Brug

•  Centre for Bible and Cultural Memo-

ry

•  Center for Studiet af Kulturarven fra 

Middelalderens Ritualer 

•  Center for Europæisk Islamisk Tænk-

ning

•  Center for Naturalisme og Kristen 

Semantik 

•  Søren Kierkegaard Forskningscente-

ret 

Biotech research & Innovation Centre 

(BrIC)

•  Center for Epigenetik – Centre for 

Epigenetics (i samarbejde med Syd-

dansk Universitet)

(Samme center kan optræde flere ste-

der på listen, fordi der deltager for-

skere fra forskellige institutter)    

Kilde: 

Fakulteternes hjemmeside
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BAGGRUND

kår, som universiteterne må le-
ve med, mener Ulla Wewer.
 »Jeg synes, at det er modigt 
og visionært at donere sådan 
et kæmpe beløb. Det viser, at 
Novo Nordisk Fonden har for-
ståelse for at grundforskning 
er nødvendig og har tillid til, at 
vi kan løfte opgaven. Der føl-
ger jo ikke andre krav med, 
end at vi skal levere forskning 
af international klasse,« siger 
Ulla Wewer. 

clba@adm.ku.dk

Der er til gengæld ikke noget 
krav om medfinansiering fra 
fakultetets side, ud over at det 
skal skaffe den nødvendige 
plads til det nye center.
 Det åbner den 1. oktober i 
år, men på længere sigt er det 
planen, at det skal placeres i 
det nybyggeri, der planlægges 
på Panum, der skal rumme cir-
ka 35.000 kvadratmeter, for-
trinsvis til laboratorier. Der er 
bevilget 985 millioner kroner 
til formålet, og der udskrives 
en international arkitektkon-
kurrence i april. 
 Ifølge Sund-dekanen kom-
mer cirka halvdelen af fakulte-
tets indtægter fra eksterne be-
villingsgivere som forsknings-
råd og fonde – men at universi-
teterne selv skal ud og skaffe 
deres penge er et arbejdsvil-

resten af fakultetet. Der vil 
derfor som et nyt tiltag blive 
ansat en uddannelsesansvarlig 
på centret, så forskningen kan 
være med til at løfte fakultetets 
uddannelser.

»Centret må ikke blive en si-
lo uden tilknytning til resten af 
fakultetet. Det skal være med i 
fælles uddannelsesinitiativer, 
og forskerne skal bidrage til 
undervisningen på forskellige 
niveauer,« siger Ulla Wewer.

Store byggeplaner
Bevillingen indeholder ikke 
penge til overhead, altså til 
husleje og andre administrati-
ve følgeomkostninger, men 
ifølge dekanen er der afsat 
midler på budgettet til visse 
former for administration og 
aflønning af kontorpersonale.

IT-Universitetet 1/2 side Universitetsavisen 161 x 258 mm april 2010

Læs en kandidat i Spilteknologi 

IT-Universitetet i København · Dedikeret til den digitale verden
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Kæmpedonation til livsstilsforskning
novo nordisk Fonden donerer 885 millioner kroner til nyt  
forskningscenter på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 

type 2 diabetes og fedme-rela-
terede lidelser, der verden 
over er i voldsom vækst. 

Ulla Wewer, dekan på Sund, 
glæder sig først og fremmest 
over, at det er lykkedes at hen-
te den enorme donation, der 
vil løfte dansk forskning op i 
den absolutte top og gøre Kø-
benhavn til en global magnet 
for forskning i metabolisme.

Center skal integreres
Fakultetet har allerede fem 
forskningsledere på vej fra den 
internationale scenes absolutte 
top, og ifølge dekanen vil flere 
topforskere følge efter. Centret 
skal i alt have et sted mellem 
150 og 200 ansatte.

Ulla Wewer forklarer, at hun 
lægger stor vægt på, at det nye 
center bliver integreret med 

MegagaVe

Af Claus Baggersgaard

Så har Det Sundhedsvidenska-
belige Fakultet (Sund) på Kø-
benhavns Universitet (KU) 
gjort det igen. Scoret en stor 
privat donation til forskningen 
på fakultetet.

Der er dog god grund til at 
glæde sig ekstraordinært den-
ne gang. Donationen fra Novo 
Nordisk Fonden er med sine 
885 millioner kroner nemlig 
noget ud over sædvanlige. 

Med de mange millioner i 
ryggen vil KU etablere et nyt 
internationalt metabolisme-
center The Novo Nordisk  
Foundation Center for Basic 
Metabolic Research, der skal 
forske i livsstilssygdomme som 

»Centret må 
ikke blive en 
silo uden  
tilknytning 
til resten af 
fakultetet.« 
Dekan Ulla Wewer
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enig i, at et lånesystem på ba-
chelordelen ville give proble-
mer – men han mener, at præ-
cis det samme gælder for kan-
didatdelen.

»Der er ingen tvivl om, at 
hvis man gør det eller de to 
sidste studieår lånefinansiere-
de, så er der økonomisk incita-
ment til at blive hurtigt færdig. 
Men sådan tænker unge men-
nesker bare ikke. Det vil bety-
de, at færre vil tage en kandi-
datuddannelse,« siger Per 
Christian Andersen.

»Der er undersøgelser, der 
viser, at pengene især betyder 
meget for studerende fra ikke-
akademiske miljøer. For dem 
er økonomi faktisk et issue, når 
de skal vælge uddannelse. Hvis 
du i forvejen skal tage en dyb 
indånding for at gå på univer-
sitetet, fordi det er fremmed 
land, og du så oven i købet skal 
gældsætte dig, så skaber det en 
kæmpe barriere. Sandsynlig-
heden for at man kommer i 
gang, er mindre. Vi er ret sikre 
på, at det har en negativ ef-
fekt,« siger han og tilføjer, at 
det i forvejen ser skidt ud med 
den sociale mobilitet på ud-
dannelsesområdet.

Samtidig tror Per Christian 
Andersen ikke på, at en regule-
ring af SU’en vil få de unge 
hurtigere igennem studierne.

»Der er ingen dokumentati-
on for forestillingen om, at 
SU’en er så adfærdsreguleren-

anden måde: De rige får penge 
fra samfundet, herunder de 
fattige. Den udlægning blev 
sidste år fremført på leder-
plads i dagbladet Information, 
der læses af akademikere – 
med en hård debat til følge. 
Der er mange ømme tæer i SU-
diskussionen. 

»Man kunne godt argumen-
tere for, at man på kandidat-
uddannelsen, når man nærmer 
sig sin erhvervskarriere, skulle 
have en større låneandel. En 
mulighed kunne være, at man 
skal tilbagebetale SU’en, når 
man begynder på arbejdsmar-
kedet,« siger Lars Andersen. 
Han mener ikke, at det vil få 
færre til at begynde på kandi-
datuddannelsen.

»Hvis man tænker langsig-
tet, vil man jo vide, at man vir-
kelig får mange penge ud af at 
tage sin kandidatoverbygning, 
og så er det ikke noget pro-
blem at betale SU tilbage. Der-
for vil det være helt irrationelt, 
hvis man bliver bange for at ta-
ge kandidaten. Til gengæld vil-
le jeg være meget bekymret, 
hvis man indførte et lånesy-
stem på bachelordelen – det 
ville få store negative konse-
kvenser.«

Økonomiske modeller  
holder ikke 
Formand for SU-rådet og stu-
diechef på Syddansk Universi-
tet Per Christian Andersen er 

lingen ligger en økonomisk be-
tragtning om, at et personligt 
lån vil anspore studerende til 
at gennemføre hurtigere, og 
færdiguddannede til at arbejde 
mere, så lånet kan tilbagebeta-
les.

Den aktuelle finanskrise gi-
ver yderligere grund til at gen-
overveje SU’en, mener mange 
økonomer. Underskuddet på 
de offentlige budgetter er på 
omkring syv milliarder. 

SU’en er penge til de rige
Lars Andersen, direktør og le-
dende cheføkonom i Arbejder-
bevægelsens Erhvervsråd, er 
enig i, at det kan være nødven-
digt at kigge SU-systemet efter 
i sømmene. 

»Danske unge er meget læn-
ge om at komme igennem ud-
dannelsessystemet, og derfor 
kan der godt være fornuft i at 
indrette SU-systemet sådan, at 
folk bliver hurtigere færdige. 
Det er centralt i forhold til, 
hvor stor arbejdsstyrken bliver 
i fremtiden,« siger han. Det 
kan være en god idé at få ind-
bygget i systemet, at hurtighed 
præmieres, og langsomhed ko-
ster, siger Lars Andersen.

Han mener, at SU’en er cen-
tral for unges mod på videre-
gående uddannelse, men han 
peger også på, at SU’en fra et 
livsindkomstperspektiv er et 
tilskud til dem, der har den hø-
jeste indkomst. Eller sagt på en 

»Et eksempel på, hvordan 
indretningen af velfærdssyste-
met presser den danske vel-
færdsstat, er finansieringen af 
unges uddannelse, herunder 
den i international sammenlig-
ning meget generøse uddan-
nelsesstøtte. Det høje ind-
komstskattetryk betyder, at 
der kan være et økonomisk in-
citament til at udvandre efter 
uddannelsens afslutning og 
derved ikke betale for sin ud-
dannelse via indkomstskat-
ten,« står der.

Samfundet ’låner’, gennem 
skatter, penge til at uddanne 
de unge – og endda penge nok 
til, at den enkelte studerende 
kan blive et år forsinket i stu-
dieforløbet. Men når de er fær-
diguddannede, giver det høje 
skattetryk hverken folk lyst til 
at arbejde meget eller længe.

På den måde laver SU’en ba-
salt set en skævvridning rent 
omfordelingsmæssigt, argu-
menterer blandt andet vis-
mandsrapporten fra 2005. 
Samfundets rigeste – de højt-
uddannede – får overførsels-
indkomster i mange år. Deref-
ter sørger skattesystemet for, 
at der ikke er nogen gulerod 
for den enkelte til at knokle på, 
fordi gælden – den tilhører fæl-
lesskabet.

OECD’s forslag om en højere 
grad af lånefinansiering er 
godt i tråd med denne anskuel-
se af SU-systemet. Bag anbefa-

og den konservative forsk-
ningsordfører Rasmus Jarlov 
har blandt andet foreslået, at 
man regulerer SU’en, så stude-
rende får større incitament til 
at gennemføre på normeret 
tid.

Det har medført en oprust-
ning i studenterbevægelserne 
og blandt oppositionens SU-
ordførere. Men er SU’en, som 
studenterorganisationer hæv-
der, med til at sikre den sociale 
mobilitet, så også børn af ikke-
akademikere får en længere 
uddannelse? 

Danske studerendes økono-
mi ligner øvrige nordiske stu-
derendes. I Sverige er de lidt 
fattigere; finnerne har færre 
penge endnu; mens både nor-
ske og islandske studerende 
har lidt mere luft i budgettet 
end danskerne. Men der er stor 
forskel på, hvor pengene kom-
mer fra. Både i Norge og på Is-
land skal de studerende betale 
en stor del – på Island det hele 
– tilbage en dag. I Danmark gi-
ver staten derimod mere direk-
te støtte end i noget andet 
land. Derfor er SU’en en per-
manent varm kartoffel i den 
politiske prioriteringsdebat.

Veluddannede nasser på 
fællesskabet
Allerede i en rapport fra det 
Økonomiske Råd fra 2005 
fremhæves SU-systemet som 
problematisk. 

SU-DeBaT

Af Cecilie Hestbæk

»Grundlæggende mener vi, at 
Danmark burde introducere 
brugerbetaling gradvist, fordi 
det både kan forbedre finan-
sieringen og kvaliteten.«

Manden bag den udtalelse, 
Romamin Duval, taler ikke om 
roadpricing eller adgang til of-
fentlige parker, men om det, 
Verdens Lykkeligste Folk bry-
ster sig af at have fri og lige ad-
gang til: uddannelse.

Ifølge Duval, som er forfat-
ter til en ny OECD-rapport, er 
vi nødt til at indse, at gratis ud-
dannelse ikke er en holdbar 
model for det danske samfund. 
Rapporten anbefaler Danmark 
at omlægge finansieringen af 
uddannelsessystemet til afgif-
ter og indkomstafhængige lån. 
Rapporten er straks blevet rost 
af økonomi- og erhvervsmini-
ster Brian Mikkelsen (K).

Finansieringen af uddannel-
ser er et ømt politisk punkt, og 
OECD’s regnedrenge er ikke de 
eneste, der finder det nødven-
digt at ændre en af grundpil-
lerne i vores velfærdsstat. For 
godt et år siden anbefalede 
Skattekommissionen at barbe-
re SU’en fra seks til fire år. 

Forslaget blev straks skudt 
ned af oppositionen. Men det 
nye regeringsgrundlag lægger 
op til en revidering af SU’en, 

hvem skal betale  
for de riges uddannelse?
Su-systemet koster samfundet syv milliarder kroner årligt, og presset på den nu-
værende stipendieordning stiger. Su’en tager fra de fattige og giver til de rige, 
mener økonomer. Tværtimod, mener andre, Su’en bryder den negative sociale arv

BAGGRUND

SU’en i vælten

SU-debatten har kørt ad flere omgange. Senest blussede den 

op på baggrund af det nye regeringsgrundlag fra 24. februar 

2010, hvor regeringen erklærer, at den vil tage SU’en op til 

overvejelse. Efterfølgende har bl.a. Rasmus Jarlov (K) foreslå-

et, at systemet skal ændres, så de studerende motiveres til 

hurtigere gennemførsel af studierne med en økonomisk ’pisk’ 

til de langsomme og ’gulerod’ til de hurtige. S, SF og R afviser 

blankt at ændre SU-systemet.

Forligskreds

I øjeblikket eksisterer der en forligskreds om SU’en bestående af DF, 

V, K, R, S og SF. Lektor i Statskundskab på KU Lars Bille forklarer, 

hvad det betyder for mulighederne for ændring af SU-systemet: 

»Man kan indkalde forligskredsen til forhandling og diskussion af, 

om der er justeringer eller ændringer, man kan blive enige om at 

foretage,« siger Lars Bille, men man ændrer ikke i et forlig, med 

mindre de, der deltager i forliget, er enige om det.

»Hvis man ønsker at ændre et forlig, kan man opsige det. Som regel 

er det noget, man gør forud for et valg, hvis ikke der er enighed. 

Man kan godt opsige det i midten af en periode, men det er som re-

gel ikke noget, der er særlig velkomment,« fortæller Lars Bille.

SU-satser

Hjemmeboende: 2.677 kr./md. før skat

Udeboende: 5.384 kr./md. før skat

Studerende på videregående uddannelser normeret til fem år har 

SU-klip svarende til seks år.

I 2007 fik 185.200 støttemodtagere i VU tildelt 7,7 mia. kr. i stipen-

diestøtte og ca. 1,7 mia. kr. i stu dielån.

SU, Statens Uddannelsesstøtte, blev uddelt første gang i 1970. Det 

politiske sigte med SU-systemet er uddannelsesadfærd. Støttesyste-

met er således et uddannelsespolitisk instrument, som skal sikre en 

ligelig social rekruttering, en øget uddannelses frekvens hos de unge 

og en bedre og hurtigere gen nemførelse af studierne. 

FAKTA
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vild valgtid kan SU-forliget og-
så nemt risikere at blive brudt. 
De studerende er i hvert fald 
klar til at rykke ud med brand-
mandshast.

»Uigennemtænkte forslag 
som de Konservatives vil uden 
tvivl føre til protester over hele 
landet,« sagde Danske Stude-
rendes Fællesråds næstfor-
mand Johanne Skriver om 
Rasmus Jarlovs SU-tanker. Pla-
katerne er formentlig allerede 
trykt.

Det kan blive en varm SU-
sæson for de danske studeren-
de.

ceca@adm.ku.dk

forvente, at en del politikere 
vil gribe begærligt efter de rare 
7,7 SU-stipendiemilliarder. 

Regeringens lovede politik 
om at få studerende hurtigere 
igennem systemet skal også 
konkretiseres på et tidspunkt. 
Undervisningsminister Tina 
Nedergaard (V) vil endnu ikke 
ud med sproget. Hun er dog 
»åben over for forslag med det 
sigte, at elever og studerende 
påbegynder og færdiggør deres 
uddannelser tidligere end nu,« 
siger hun.

Men regeringen vil have en 
plan i god tid inden næste fol-
ketingsvalg, der senest kom-
mer om halvandet år. Og i en 

ud fra enhver form for økono-
misk teori. Problemet er bare, 
at i virkelighedens verden – 
der tror jeg ikke på dem. Øko-
nomerne siger, at det er et inci-
tament for at komme hurtigt 
igennem, men de kan ikke ga-
rantere, at det ikke betyder, at 
vi får færre studerende,« un-
derstreger SU-rådsformanden.

Stormfuld SU-sommer
Til sommer lander vismænde-
nes opdaterede Danmarksrap-
port. Med mindre de har skif-
tet økonomisk paradigme si-
den sidst, vil SU’en igen få med 
grovfilen. Og i en tid med 
smalhals er der god grund til at 

for de nyuddannede at få fod-
fæste på arbejdsmarkedet,« si-
ger han.

Per Christian Andersen sy-
nes, at den politiske diskussion 
om SU’en er ensporet. Han si-
ger, at de studerende faktisk 
allerede er blevet »dramatisk 
meget hurtigere.« 

»Diskussionen gentager sig 
selv, og er hele tiden præget af, 
at folk glemmer, at SU er en 
løn for at studere,« siger han. 
Der er grund til at være kritisk 
over for de økonomiske be-
tragtninger, der fylder det me-
ste af debatten, mener han. 

»Betragtningerne er ratio-
nelle, fornuftige og holdbare 

de, at man ved at lave en ind-
sats på et specielt område kan 
få folk til at agere helt anderle-
des. Da man indførte slutlån, 
skete der ingenting,« siger han.

Hvis man endelig skulle for-
søge at skynde på de studeren-
de, skulle man hellere overveje 
at sætte SU-satserne op, så de 
unge ikke behøvede erhvervs-
arbejdet, foreslår Per Christian 
Andersen.

»Men så får man et andet 
problem, for et studierelevant 
erhvervsarbejde baner ofte ve-
jen til det første job. Hvis man 
gør noget for at få de unge hur-
tigere igennem, risikerer man 
samtidig, at det bliver sværere 

Studiestøtte i andre lande

I Sydeuropa gives studiestøtte som fx skattefradrag og/eller tilskud 

til familien, rabat til busser eller kantineordninger. I Norden er en 

sammenligning systemerne imellem nemmere.

Her får de danske studerende mest studiestøtte: 82.562 kr. om året 

kan man få, hvis man både får stipendium og lån, mod 77.520 kr. år-

ligt til de norske studerende og 73.799 kr. årligt til de islandske. For-

skellen er bare, at for de danske studerende udgør stipendiet 63 pro-

cent af det samlede beløb, for de norske kun 40 procent, mens de 

islandske studerende skal betale hele beløbet tilbage.

erhvervsarbejde

De norske studerende er Nordens rigeste. 133.332 kr. om året har de 

til rådighed, fordi de lægger sig mere i selen med erhvervsarbejde 

end deres skandinaviske studenterkolleger. Til sammenligning har is-

landske studerende 118.387 kr. at rutte med, mens de danske stude-

rende ikke arbejder så meget, og derfor kun har 117.545 kr. om året 

til husleje, baked beans og lignende.

Kilde: Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Tallene er i danske 

kroner og efter skat.

ILLuSTRATIon: RASmuS mEISLER
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INTERVIEW

Nielsen anerkender, at der ikke er meget at gøre 
i Deborahs tilfælde. 

»Sådan som I fremlægger sagen, er den stude-
rende havnet i en situation, hvor SU-systemet ik-
ke kan hjælpe ud over med fødselsklippene,« si-
ger han.

Den opfattelse deler formanden for Danske 
Studerendes Fællesråd Mikkel Zeuthen, der me-
ner, at Deborahs situation viser, at SU-systemet 
er for ufleksibelt. »Vi må aldrig have et system, 
der er så rigidt, at der kommer mennesker i 
klemme, fordi de ikke lige passer ind i de krite-
rier, man har opsat. Det er et must, at man laver 
et fleksibelt system, som kan passe på alle for-
skellige grupper,« siger han og erklærer sig der-
udover uenig i, at SU’en skal fungere som sup-
plement til en lønindtægt. »Det er jo meningen, 
at man skal kunne leve af sin SU og kunne kon-
centrere sig om sit studie.«  

Sagen op i SU-forligskredsen
Uddannelsesordfører for det Konservative Folke-
parti Rasmus Jarlov mener, at politikerne i for-
vejen har gjort meget for at gøre det muligt for 
de studerende at få børn under studiet.

»Men SU-systemet vil altid komme til kort, når 
folk har høje faste udgifter. Det er ikke indrettet 
til, at man kan have udgifter til husleje på 6.000 
kroner efter boligstøtte,« siger han. 

Socialdemokraternes forskningsordfører Kir-
sten Brosbøl vil til gengæld tage Deborahs ek-
sempel op i SU-forligskredsen for at få ændret 
reglerne.

»Vi har længe presset på i SU-forligskredsen 
for at få barselsreglerne taget op til revision. For 
det kan selvfølgelig ikke være rigtigt, at tillægget 
til enlige forsørgere forsvinder under barsel,« si-
ger Kirsten Brosbøl. Hun påpeger dog, at univer-
siteterne også selv kan gøre noget for at forbedre 
forholdene for enlige forsørgeres studiemulighe-
der.

»Universiteterne kan for eksempel sikre, at det 
er nemmere at komme tilbage til studiet løbende 
efter barsel, og at man ikke bliver tvunget ud i et 
helt års barsel, fordi der kun er optag en gang 
om året. Her må man altså finde en mere fleksi-
bel løsning.«

til to børn, hvoraf det ene er et spædbarn, skal 
kunne opretholde en lønindtægt. 

»Systemet er åbenbart bare ikke skruet sam-
men til enlige forsørgere. Men heldigvis er der jo 
heller ikke ret mange, der bliver forladt, mens 
de er gravide.«

Dyrt at være fattig
Et af Deborahs økonomiske problemer er husle-
jen for den almennytige lejlighed i Nordvest, der 
ligger på cirka 6.000 kroner, når boligstøtten er 
trukket fra. En husleje, der ikke var noget pro-
blem, da hun delte den med sin mand, men som 
nu er for høj.

»Jeg er selvfølgelig skrevet op alle de steder, 
jeg kan, for at få en billigere bolig, men der er 
ventetid på et til to år,« forklarer Deborah, der 
desuden har undersøgt mulighederne for at flyt-
te på kollegium. Her er ventetiden dog også 
lang, og kollegieværelserne er primært for foræl-
dre, der kun har et enkelt barn. 

På nuværende tidspunkt ser Deborah sig nød-
saget til at vælge løsningen med dobbeltklip i 
seks måneder, og derefter må hun tage udfor-
dringerne med børnepasning og studieaktivitets-
krav, som de kommer.

Hun undrer sig dog over SU-systemets nuvæ-
rende opbygning.

»Politikerne vil jo meget gerne appellere til, at 
vi får børn så hurtigt som muligt og samtidig 
kommer hurtigt gennem systemet, men jeg har 
svært ved at se, at det kan ske på denne måde.«

SU-systemet kan ikke hjælpe
Deborah mener, at SU-systemet i højere grad 
burde tage højde for, at der også findes enlige 
forsørgere på barsel. Det kunne for eksempel 
være ved at give dobbelt fødselsklip i tolv måne-
der eller give mulighed for at miksklippe fødsels-
klip og SU-klip under barsel.

»Der ikke fordi, jeg skal leve som en konge 
overhovedet, jeg vil bare gerne kunne leve. Jeg 
kan selvfølgelig erklære mig insolvent og lade 
være med at betale min gæld, min telefon og in-
ternet. Men jeg kan ikke bare lade være med at 
betale min husleje.«

Studiechef på Københavns Universitet Claus 

tolv måneder, hvor hun i så fald skal være stu-
dieaktiv i hele perioden.

Studiet eller økonomien
Det sidste er på forhånd udelukket, da Deborah 
ikke kan være studieaktiv, lige efter hun har 
født. Da retorikstudiet kun har optag en gang 
om året, ville det oplagte til gengæld være at 
holde et års barsel for derefter at fortsætte studi-
et, hvor hun slap. 

Med et enkelt fødselsklip om måneden skal 
hun og hendes to børn dog leve for under 90 
kroner om dagen, når alle faste udgifter er be-
talt, også selv om hun samtidig tager SU-lån. Al-
ternativt kan hun nøjes med seks måneders bar-
sel og få dobbeltklip, som vil være nok til, at hun 
kan forsørge familien. Hun vil dog næppe kunne 
få passet sit barn efter seks måneder, da venteti-
derne på en vuggestueplads i København er cir-
ka et år. 

Ifølge studievejlederen er det desuden svært 
at springe et semester over, da Deborah i så fald 
går glip af flere obligatoriske fag. Og selv hvis 
hun skulle få dispensation til at få lov til at fort-
sætte efter et halvt år, kan SU-styrelsens studie-
aktivitetskrav blive et problem. 

»Hvis jeg for eksempel dumper hele mit seme-
ster, fordi jeg ikke har mulighed for at være sær-
lig studieaktiv, så er der ingen, der kan love mig, 
at min SU ikke bliver stoppet.«

SU som supplement til lønindtægt
Da Deborah søgte hjælp hos fageksperter på om-
rådet, blev hun rådet til at forlade SU-systemet, 
søge orlov og få kontanthjælp.
 »Men Statsforvaltningen fortæller, at man ik-
ke kan få kontanthjælp, hvis man er på orlov fra 
studiet og har SU-klip tilbage,« forklarer Debo-
rah, der efterfølgende henvendte sig til SU-kon-
toret på Københavns Universitet (KU). 

»SU-medarbejderen på KU fortalte, at hun 
godt kunne se det meget uheldige og uretfærdi-
ge i min situation, men sådan var reglerne altså 
bare skruet sammen. Jeg skulle jo heller ikke se 
SU’en som forsørgelsesgrundlag, men som sup-
plement til lønindtægt,« siger Deborah, der dog 
har svært ved at se, hvordan hun som enlig mor 

LeVeVILKÅr

Af Peter Riddersborg og  

Christoffer Zieler

»Forestil dig at have tjek på det hele, og så fra 
den ene dag til den anden falder dit liv på gul-
vet,« siger 26-årige Deborah Gudnitz, da Univer-
sitetsavisen møder hende i lejligheden i Nord-
vest, hvor hun bor alene med sin lille søn.

Deborah er gravid og skal nedkomme til juli, 
men for cirka to måneder siden forlod hendes 
mand hende efter ti års samliv, og han har siden 
givet udtryk for, at han ikke ønsker samvær med 
sine børn.

»Det var fuldstændig uforudsigeligt. Det skete 
fra den ene dag til den anden,« siger Deborah, 
der siden hun blev alene yderlige har måttet 
kæmpe med et SU-system, som ikke er særlig 
fleksibelt for enlige forsørgere, der ønsker at 
fortsætte med at studere, efter de har fået børn. 

Vil ikke opgive sit studie
Deborah læste tidligere medicin på Københavns 
Universitet, men skiftede til retorik, da hun fik 
konstateret en alvorlig øjensygdom, der betyder, 
at hun ikke kan blive læge. 

»Retorik er et fantastisk studie. Og jeg kunne 
ikke drømme om at opgive det, for hvad skulle 
jeg så gøre? Så har jeg to afbrudte universitets-
uddannelser bag mig med en kæmpe studie-
gæld, og jeg vil fandeme ikke finde mig i at være 
en af de der tragiske, ynkelige skæbner.« 

På nuværende tidspunkt kan Deborah få øko-
nomien til at løbe rundt, da hun ved siden af SU 
og SU-lån får udbetalt et forsørgertilskud for sin 
søn. Når Deborah går på barsel, bortfalder for-
sørgertilskuddet imidlertid, og hun skal herefter 
vælge mellem tre barselsordninger. Som nybagt 
mor kan Deborah få tolv såkaldte fødselsklip, 
når hun har født. Klippene kan udbetales med et 
enkelt klip ad gangen over tolv måneder, hvor 
hun ikke behøver være studieaktiv. Alternativt 
kan hun få fødselsklippene udbetalt som dob-
beltklip i seks måneder, hvorefter hun skal være 
studieaktiv igen. Eller hun kan vælge at miks-
klippe sine fødselsklip med almindelige SU-klip i 

»Systemet er åbenbart bare ikke  
skruet sammen til enlige forsørgere«
Ufleksible SU-regler gør, at Deborah Gudnitz skal vælge mellem tre  

uhensigtsmæssige ordninger, når hun går på barsel til juli 

I KLeMMe – Deborahs historie 

viser, hvordan enlige forsørgere 

på barsel kan opleve en hård 

økonomisk nedtur.
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re politikerne, hvorfor det egentlig er, at forsk-
ningsfrihed er vigtig, og hvad samfundet får ud 
af det. 

Universitetssektoren står jo lige ved siden af 
hospitalssektoren og ældresektoren og kæmper 
om ressourcer. Og universitetssektoren har det 
problem, at vi skal have ressourcer i stort om-
fang og på lang sigt, og det, man vil give, er res-
sourcer på kort sigt og i lille omfang. Så vi har en 
meget, meget svær kamp med de andre sektorer 
om at vinde politikernes gunst.« 

Siger du ikke i din bog, Sune, at den nuværende le-
delse faktisk er en trussel mod forskningsfriheden?

Auken: »Det er forbløffende, at vores ledelse 
kan lade forskningsministeren to år i træk slippe 
med at sige, at der bliver foretaget ompriorite-
ring på universitetet, mens der er bloddryppen-
de nedskæringer på det, der vel er landets vigtig-
ste naturvidenskabelige fakultet.« 

 
Anerkender du ikke, at man kan være nødt til at 
skære ned, hvis institutter og fakulteter ikke hen-
ter tilstrækkelige midler hjem?

Auken: »Det er faktisk lige her, hvor Jørgen 
har mest grund til at være tøsefornærmet, hvis 
han ville være det – jeg skriver, at man talentløst 

det for at repræsentere institutionen i ministe-
riet.« 

Honoré: »At ledelsen bør være vores ledelse, 
er jeg helt enig med Sune i. Nu er ledelsen så an-
sat til at være mellemmand mellem universitet 
og ministerium. Og ministeriet, eller hele Dan-
mark, vil noget andet end universiteterne frem-
adrettet. Så derfor kan vi ikke diskutere os tilba-
ge til det gamle; det tror jeg ikke vil lykkes i 
praksis. Jeg tror, det er nødvendigt, at vi har 
stærke forskere og stærke ledelser for at kunne 
skaffe de ressourcer, der skal til for at universite-
terne klarer sig godt fremover. 
 Et eksempel på at ledelse og medarbejdere og 
forskere har stået sammen, Sune, er i spørgsmå-
let om forskningsfriheden. Ralf Hemmingsen 
har fra første færd forsvaret forskningsfriheden, 
også ved i den her evalueringssammenhæng at 
være den eneste fra ledelsen på et universitet, 
der er kommet med en alternativ formulering til 
loven netop for at bevare forskningsfriheden. 
  Jeg tror, at der er mange politikere, der tæn-
ker, at forskningsfrihed bare er en personlig fri-
hed til at gøre alt muligt, og så bliver den lige-
som negativ i politikerens forståelse. Der kunne 
du og dine kollegaer spille en rolle, sammen 
med ledelsen, men bestemt også selv, i at forkla-

lade være med at svare på. Hvis jeg endelig skal 
fortolke min egen titel, så er den første associa-
tion, at der sker en reduktion af samfundets 
 generelle intellektuelle kapacitet, som gør, at 
der i det øjeblik vi underlægges den nuværende 
type styringsmekanismer, bliver mindre og min-
dre reel tankeaktivitet involveret i forskning – 
færre og færre tanker som har at gøre med det, 
der burde være vores hovedsag, nemlig viden-
skab og sandhed, og mere og mere som har at 
gøre med at afpasse sig efter nogle systemer, 
som fungerer mekanisk, eller om du vil, hjerne-
dødt.« 

Er det den nuværende universitetslov?
Auken: »Det er i meget høj grad den nuværende 
universitetslov, og det er den måde, man har 
valgt at fordele ressourcerne på. Et helt oplagt 
eksempel er den såkaldte bibliometriske forsk-
ningsindikator, som prætenderer en måling, 
som den ikke foretager, men som vi er nødt til  
at indrette os efter. Det gælder den situation, 
Jørgen sidder i, og det gælder den situation,  
jeg sidder i. Hvad vi så mener om den lov, kan 
være forskelligt, men vi er begge to underlagt 
den.« 

Du går mere direkte til vaflerne over for ledelsen i 
en Berlingske-kronik med titlen ’Universitetets le-
delsesfiasko’. »Universitetet har ingen ledere, le-
derne har ikke noget universitet,« skriver du. Vil 
du uddybe den kritik?

Auken: »Jeg sad og læste om Jørgens tiltræ-
delse. Du fik stillet seks skarpe af Kureren (KU’s 
ledelses nyhedsbrev, red.) i 2007, og det blev 
betonet meget stærkt, at det er nødvendigt med 
en stærk ledelse. Og det kan godt være, vi har få-
et stærk ledelse, men mit indtryk er, at vi mang-
ler en ledelse, der er vores. Der er rigtig mange 
af de ansatte, der har den oplevelse, at ledelsen 
repræsenterer ministeriet på institutionen i ste-

KONFRONTATION

Lederen og   lektoren
Er den nuværende ledelse på Københavns universitet 
lige til at smide ud? I en aktuel debatbog har Sune 
Auken kridtet banen op til en hård debat om, hvor-
dan Danmarks største universitet fungerer. Fra Jørgen  
honorés direktørkontor ved Frue plads ser tingene  
anderledes ud. og han er ikke bange for at samle 
handsken op og give Auken svar på tiltale

»Lad os da for pokker 
være negative i vores 
kritik i den proces, men 
derefter må det høre op, 
så vi kommer videre  
og får skrabet nogle  
studenter ind og nogle  
projekter ind og nogle 
medarbejdere, så vi 
kommer ud af den  
dårlige situation«
Jørgen Honoré

UnIVerSITeTSLeDeLSe

Af Christoffer Zieler, Richard Bisgaard og Anders 

Fjeldberg

Sune Auken, er Hjernedød en betegnelse for uni-
versitetsledelsen?

Auken: »Nu står der i forordet, at titlen må en-
hver tolke efter behag, men undertitlen [Til for-
svar for det borgerlige universitet] er meget al-
vorligt ment. Det vil jeg helt overlade til fortolk-
ning hos den, der læser den.« 

Hvordan opfatter du det, Jørgen?
Honoré: »Jeg opfatter titlen som en negativ i 

ord-sætning, som kan opleves meget voldsomt, 
hvis man ikke kender Sune. Og derfor er jeg ikke 
sikker på, at titlen er klog for den sag, som Sune 
vil kæmpe for, altså måske at vinde politikernes 
forståelse for, at universiteterne bør have nogle 
særlige forhold. 

Hvis jeg havde skrevet det her, så ville jeg ha-
ve lavet en titel, der trak politikerne ind i en for-
ståelsesramme, hvor jeg så ville prøve at overbe-
vise dem om noget af det, jeg havde på hjerte.« 

Auken: »Jeg kan godt supplere Jørgen derved, 
at undertitlen var bogens oprindelige titel, og 
forlaget ville have noget, der sagde pang. For 
mig er undertitlen det vigtige, og så kan Jørgen 
og jeg diskutere, hvorvidt det er et godt eller 
dårligt salgskneb at kalde den, hvad den hedder. 
Det har virket i den forstand, at bogen har fået 
en gennemslagskraft, der er over al måde, og 
meget mere end andre publikationer med stort 
set samme indhold formuleret lidt anderledes. 
Men du ville have svar på noget andet?«

Jeg ville gerne have et svar på, hvad det er, der er 
hjernedødt? 

Auken: »Nu er du jo ondskabsfuld, du bliver 
ved med at stille det spørgsmål, jeg forsøgte at 
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Baggrund for diskussionen

Universitetsverdenen er blevet afgørende an-

derledes at arbejde i siden 2003. Forandrin-

gerne mærkes overalt. Nogle omfavner dem, 

andre protesterer.

Folketinget vedtog i 2003 en lov for universi-

teterne, der brød med en styreform, der på 

visse punkter var 500 år gammel. 

Hvor rektor tidligere blev valgt af universite-

tets ansatte og studerende, bliver han eller 

hun i dag ansat af en bestyrelse, hvis flertal 

hentes uden for universitetet.

Finansieringen af forskning og uddannelse 

har også ændret sig voldsomt i de senere år. 

Førhen modtog universitetet, groft sagt, en 

bevilling og disponerede over den selv, i dag 

bliver en stor del af pengene uddelt via fon-

de, som forskere eller institutioner søger i 

indbyrdes konkurrence. Hvis de bedste skal 

vinde pengene, kræver det, at man ved, hvad 

folk har udrettet. For den enkelte forsker er 

kravene til dokumentation af præstationer 

blevet en væsentlig del af arbejdet.

Sune Auken kritiserer voldsomt loven fra 

2003 og dens eftervirkninger. Hans udfor-

dring er at fungere som forsker i et system, 

han ikke selv anerkender. Jørgen Honoré ind-

tager en mere pragmatisk stilling og accepte-

rer de vilkår, han arbejder under. Hans ledel-

sesudfordring består i at navigere Køben-

havns Universitet gennem en forandringstid 

med legitimiteten hos de ansatte i behold.

Kombattanterne

Jørgen Honoré (f. 1953) er direktør for Kø-

benhavns Universitet. Han har ansvar for KU’s 

økonomi og står sammen med rektor for uni-

versitetets øverste daglige ledelse. Han er ci-

vilingeniør med en HD-eksamen foruden en 

mastergrad i økonomi, politologi og organi-

sation. Jørgen Honoré kom til KU efter at ha-

ve været direktør 2002-2007 på Danmarks 

Tekniske Universitet, DTU.

Sune auken (f. 1970) er lektor ved Institut for 

Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU. Han 

er dr.phil. på en afhandling om Grundtvig. I 

de senere år har Auken markeret sig som en 

skarp kritiker af universitetsloven fra 2003 og 

af ledelsen på KU. I februar 2010 udkom hans 

bog, Hjernedød – Til forsvar for det borgerli-

ge universitet, på Informations Forlag.

Denne	artikel	er	et	uddrag.	Læs	interviewet	i	

sin	helhed	på	www.universitetsavisen.dk.

er jo, kort sagt, meget, meget kedeligt. Alle gode 
kræfter arbejder nu på at få studentersøgningen 
op igen ved at forbedre os, ved at forbedre vores 
rekruttering, så vi kan komme op i størrelsesor-
den igen. 
    Men jeg vil helst ikke diskutere tal. Jeg synes 
ikke, det er så konstruktivt, og der er meget poli-
tik i det her, fordi jeg tager KU’s overordnede tal. 
Sune tager nogle tal for et fakultet og sådan nog-
le ting. At måle om et universitet er effektivt el-
ler ej, det er saftsuseme meget svært. 
 Sune gav et lille rigtig godt eksempel på, at 
det er svært, fordi forskerne selv skal lave mere 
administration, men det siger sig selv, at skal 
man slæbe fire millioner hjem på fire projekter, 
så er det et større arbejde, end hvis man fik fire 
millioner i tilskud til sin forskning. 
 Der tror jeg Sune og jeg er fuldstændig enige.«

 
Du var inde på før, Jørgen, at det er ubelejligt, at 
skarp kritik altid kommer fra grupper af forskere 
fra Københavns Universitet, fordi det for jer, der 
sidder i forhandlinger med at skaffe bevillinger …

Honoré: »Vedvarende kritik, som giver det 
image, at her har vi et utilfredst, kritisk miljø, 
som næsten siger: ’studenter bliv væk, fordi her 
er det ikke godt at være, internationale forskere 
bliv væk, fordi her er det ikke godt at være, fond 
bliv væk, for her bliver jeres penge ikke brugt til 
noget’ – sådan skal vi jo ikke gøre det. 

Vi befinder os i en konkurrencesituation, om 
studenter, om medarbejdere, om forskningspro-
jekter, så der skal vi passe på. Hvis man skal prø-
ve at være lidt konstruktiv, vil jeg sige, at så læn-
ge man fyrer, og det er en meget dårlig proces, 
så lad os da for pokker være negative i vores kri-
tik i den proces, men derefter må det høre op, så 
vi kommer videre og får skrabet nogle studenter 
ind og nogle projekter ind og nogle medarbejde-
re, så vi kommer ud af den dårlige situation.«

forbindelse med fusionerne, at vi skulle spare 
120 millioner over fire år. Hvis vi holder budget-
terne i 2010, så har vi sparet de 120 millioner på 
administration i bred forstand. Så det ser ud til 
at lykkes.« 

Auken: »Jeg vil meget, meget gerne have lov 
til at kigge lidt nærmere på dit skema, for vi har 
også ført den type regnskaber lidt for sjov ude 
hos os.«

Det må jo være til at finde ud af, så vidt som man 
er enig om definitionerne?

Auken: »Det næste er de ubegribelige mæng-
der af tid, som vip’erne bruger på at administre-
re. Der er ufatteligt mange timer af vores reelle 
arbejde, som går med registrering, og det er me-
get svært at få det anerkendt i sit timeregnskab. 

Jeg vil til enhver tid gerne diskutere de der 
tal, men jeg synes stadigvæk, vi står i en situati-
on, hvor det er ikke tilfældigt, at det sted jeg fik 
flest venlige breve fra, da min bog udkom, det 
var fra Biologi på KU. 

Prøv at lægge mærke til den historiske timing  
i det her. Det er tre uger efter klimatopmødet,  
da to af de institutter på KU, der ved mest om 
klima, bliver reduceret meget alvorligt; og midt 
under finanskrisen ryger vores økonomer.  
Der er et eller andet samfundsmæssigt, som  
simpelthen ikke giver mening der, og det kan 
være, at Jørgen og jeg er helt enige om det,  
men jeg kan simpelthen ikke få det ind i mit  
hoved.« 

Honoré: »Jeg synes, det er en skæg betragt-
ning, du har der Sune, næsten religiøs med de 
sammenhænge. Som at vi nu har fået landets 
hårdeste vinter lige efter klimatopmødet. Hvad 
angår de konkrete fyringer på Biologi og på Geo-
grafi og Geologi, på Økonomi og på Life – ja, i 
meget høj grad på Life: De første tre steder skyl-
des det jo nedgangen i uddannelsesproduktio-
nen og dermed studenter og indtægter. Og det 

har udløst blodige nedskæringer. Så lad os lige 
tage synspunktet op, i al den skarphed, som det 
er formuleret. Det nytter ikke noget, at en 1 pro-
cent-nedskæring på en institution, som har over 
50 procent ansatte i støttefunktioner, rammer 
forskningen og undervisningen. Der er jeg gan-
ske så firkantet, som jeg har været hele tiden.« 

Honoré: »Ja, nedskæringer har fanden jo 
skabt, og endnu mere i et universitet end andre 
steder, fordi at hyre og fyre universitetsansatte 
passer jo slet ikke på den måde, man skal arbej-
de på et universitet. Så ledelsen er lige så meget 
imod en nedskæring, som alle medarbejdere på 
et universitet er, og vi søger også at modarbejde 
det. 

Det bliver så nødvendigt med nedskæringer, 
når der ikke er penge nok. Og angående det der 
med, at halvdelen er administrative: det er ikke 
rigtigt. Sagen er, at der er rigtig mange tap’er, 
der arbejder direkte med forskning eller med at 
understøtte forskning og uddannelse. Hvis vi ta-
ger laboranter og bibliotekarer, hvis vi tager 
mange af de store forskningscentre, som har vi-
denskabelige medarbejdere, der ikke skal under-
vise, så bliver de ansat uden for den videnskabe-
lige stillingsstruktur og tæller som tap’er, selv 
om de arbejder med forskning. 

Derfor er vi ved at lave vores egen opgørelse 
af vip og tap om, sådan at en tap deles i en forsk-
nings- og uddannelsestap og en ren administra-
tiv tap. 

Hvis vi ser på udviklingen af tap-løn i 2009, så 
er vip’erne gået 7,6 procent frem, og tap’erne er 
gået 1,5 procent frem. Det passer også med den 
prioritering, vi har, for vi prøver at fastlåse vores 
bygningsudgifter, spare lidt på driften, fastholde 
tap-lønnen eller sænke den relativt i forhold til 
omsætningen, og så lade vip-lønnen stige med 
omsætningen. 
 Det er de måltal, vi kører efter i øjeblikket, og 
endelig for lige at runde af, så blev det besluttet i 

Lederen og   lektoren

»Der er rigtig mange af 
de ansatte, der har den 
oplevelse, at ledelsen 
repræsenterer ministe-
riet på institutionen i 
stedet for at repræsen-
tere institutionen i  
ministeriet«
Sune Auken
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– ja, tilfredsstillende – i de 
dunkle artefakter i vores kultu-
relle pulterkammer. Og Car-
sten Pallesen fremhæver et an-
det af de her lidt paradoksale 
twists.

»Grækernes tragedier, som 
ikke bare er et stykke litteratur 
eller teater. For grækerne var 
de en livsform. De repræsente-
rede, hvordan man kunne leve 
med det onde, som udtryk for 
en stor, sund pessimisme. Nu 
kommer jo snart påsken. Og 
dermed Matthæuspassionen 
og Bach. Og læg mærke til: Der 
er ikke nogen opstandelse. Wir 
setzen uns mit Tränen nieder.

»Det er den form for dvælen 
ved det negative, som ikke er 
den ringeste tradition, man 
kan have. Vi kan hurtigt nok 
komme frem til de sukkersøde 
overbygninger.« 

Det er sundt at forholde  
sig til virkeligheden med sym-
boler, der afspejler det mørke, 
verden også rummer. Men 
himlen ligger lige rundt om 
hjørnet. Og har man over- 
stået sit forsvar, bliver man 
doktor.   

præsterne vælter ind
Forsvarsdag! Det Teologiske 
Fakultet uddeler ikke engang 
en doktortitel om året i snit, så 
folk er strømmet til det okse-
blodsfarvede anneksaudito-
rium A i en af universitetets 

One says to the other, no man 
sees my face and lives.

Ordene er næsten hapset fra 2. 
Mosebog, hvor Gud (med van-
lig sans fra drama) siger til 
Moses: »Du får ikke lov at se 
mit ansigt, for intet menneske 
kan se mig og beholde livet.« 

»Men hvad er den bibelske 
teksts geni, dens udfordring?« 
spørger Pallesen. »Hvad sker 
der, da Gud bliver menneske? 
Så bliver den gud, ingen men-
nesker kan tåle at se uden at 
dø, selv menneske. Han ser sig 
selv. Og så sker der det, der 
sker på korset. De fleste tolker 
det jo som en tragedie, åh, 
hvor var de mennesker onde!

»Men Gud kortslutter så at 
sige sig selv. Og det er den 
spidsfindige teologiske pointe, 
som man ikke kan formulere, 
for så lider logikken skibbrud – 
men det er jo det, ethvert barn 
kan tænke.«

Eller salmedigterne kan tæn-
ke, eller Bob Dylan. 

»Det er det, der ligger og vi-
brerer i den historie,« siger 
Pallesen med en vis begejstring 
for den bagvendte skønhed i 
en Gud, der i solidaritet med 
menneskeheden så at sige 
smager sin egen medicin. »For 
de kristne er Jesus’ død sådan 
set en god begivenhed.« 

Ricoeur synes at have haft et 
særligt blik for det opbyggelige 

se af det problem, som symbo-
let forsøger at gøre tydeligt, for 
betydningen kan forskydes 
over tid – måske endda få den 
modsatte betydning.«

Kristendommen er, tør man 
vel nok påstå, overordentlig 
saftig på det symbolske plan. 
Så i den teologiske tradition er 
det en permanent udfordring – 
og inspiration – at håndtere 
forskydninger i, hvad symbo-
lerne fortæller.

Det er halvsvært, men det er 
vigtigt, at have et velplejet for-
hold til sin symbolske ballast. 

 
guddommelig kortslut-
ning
»Måske viser det sig, at de reli-
giøse ting, vi har i ryggen, ikke 
er så uvedkommende, som de 
ville være, hvis man slet ingen-
ting vidste om dem,« siger Car-
sten Pallesen. 

»Det religiøse lever jo også 
igennem de sociale imaginære 
universer – i populærkulturen 
for eksempel – i alle de ting, 
man ellers ikke føler sig frem-
med over for. Tag Bob Dylans 
’I and I’ fra Infidels. Infidels er 
en utrolig hård plade, men den 
er fantastisk.«

Pallesen finder teksten frem.

I and I 
In creation where one’s nature 
neither honors nor forgives. 
I and I 

været hysteriske med at adskil-
le videnskab og tro, har ikke 
rigtig en teologisk videnskab, 
men Ricoeur har ikke desto 
mindre meget at byde ind 
med, siger Pallesen.

Ricoeur skyllede med ind, 
da den franske strukturalisti-
ske og sprogfilosofiske bølge 
slog mod Danmark. Han var 
del af den franske eksistentiali-
stiske debat, og den har teolo-
gerne i Kierkegaards hjemland 
også interesseret sig for.

»Peter Kemp var primus mo-
tor i den skandinaviske Ri-
coeur-reception,« siger Palle-
sen. »Også fordi han selv skrev 
en doktorafhandling i teologi 
om blandt andet Ricoeur, hvor 
Ricoeur selv var opponent.«

Peter Kemp og Arne Grøn er 
still going strong, og de to er 
blandt Carsten Pallesens oppo-
nenter et par dage ude i det, 
der på tidspunktet for dette 
møde er fremtiden. En stafet 
vil da blive givet videre, forud-
sat at de lærde herrer er villige 
til at acceptere den videre-
skrivning af Ricoeurs filosofi, 
som Pallesen har gennemført i 
sin afhandling.

Symboljæger
Ricoeur beskæftigede sig med 
symboler. »Ikke en naiv, ba-
stant forståelse. Hvor symbol 
og virkelighed passer sammen 
1:1, men en sans for den sym-
bolske dimension i sproget,« 
siger Carsten Pallesen. 

»Der er jo nogle grundsym-
bolikker, man formentlig ville 
se som universelle. Havet, 
himlen, træet, er eksempler.

»Her har Ricoeur peget på, 
at den type symboler ikke nød-
vendigvis til alle tider betyder 
det samme, men at der sker en 
udvikling. Et symbol, der gen-
tages, er ikke bare en gentagel-

For hvis man netop har sid-
det og sat kommaer i en mæg-
tig afhandling, er man for-
mentlig den i hele verden, der 
ved mest om lige præcis det 
emne, man har skrevet om. I 
Carsten Pallesens tilfælde er 
det den franske filosof Paul Ri-
coeur. 

Ricoeur er ikke hyggelæs-
ning for masserne i forvejen, 
han er for feinschmeckere, og 
Pallesens fokus på Ricoeurs 
’polytetiske reflektionsfilosofi’ 
er eksotisk selv for Ricoeur-
dyrkerne. Så hvem er det lige, 
der skal kunne udfordre  
Carsten Pallesens Ricoeur-vi-
den?

Tja, det kan selvfølgelig væ-
re, at der et sted i forsvarssalen 
rejser sig en person, lad os ek-
sempelvis sige et deltidspost-
bud fra Rømø, en eller anden 
hjemmestuderet nobody – og 
at vedkommende stiller lige 
netop dét spørgsmål, der helt 
uventet trækker bukserne af 
hele afhandlingen.

Muligheden foreligger.
»Hvorfor siger du Rømø?« 

spørger Carsten Pallesen mis-
tænksomt.

Det ved jeg ikke, det skulle ba-
re være, du ved, en ø, et sted, der 
var langt væk …

»Fordi der kommer jeg hver 
sommer. I hele min studietid 
var jeg landpostbud på Rømø.«

Da ricoeur skyllede ind
Vi er på Pallesens kontor i Køb-
magergade. Han har smidt et 
par af Paul Ricoeurs bøger på 
bordet. De lander tungt. »Det 
er sådan et par halmballer,« si-
ger Pallesen. Når man åbner 
dem, kan man se, at læseren 
har skrevet mindst lige så me-
get i de bøger, som Paul Ri-
coeur selv har. 

Franskmændene, som har 

DOKTOrgraDen

Af Christoffer Zieler

Det begyndte med en teologisk 
ph.d.-afhandling, der var lidt 
for god.

Så god, at bedømmere Arne 
Grøn og Peter Kemp foreslog 
Pallesen at trække afhandlin-
gen tilbage. Han burde lige gi-
ve den en ekstra afbørstning – 
så kunne han nemlig tage et 
skud efter guld, the big one, 
doktorgraden. Men altså: først 
lige en ekstra opstramning af 
argumentationen, lidt justerin-
ger.

Det overvejede Carsten Pal-
lesen et øjeblik. »Hvad vil du 
have? Den røde pille eller den 
blå?«

Han traf et valg. Og havde 
dårlig samvittighed i 17 år. 
Men det var det værd.

Doktorgraden er den fineste, 
universitetet har at gøre godt 
med, og den har eksisteret i 
hele Københavns Universitets 
levetid.

Doktorgraden er chefen for 
de akademiske titler. Den giver 
ret til at bære en særlig ring af 
guld med gudinden Minerva 
på.

Og på Det Teologiske Fakul-
tet er doktorgraden endda eks-
tra fed. Teologiske doktorer 
må bære kjoler af silke med 
fløjlsmave og vinger. (Be-
kendtgørelsen om doktorgra-
der B. nr. 750). Det lyder un-
derligt, men på en måde er det 
underligere, at så få gør brug 
af privilegiet.

risiko for postbud
En doktordisputats skal forsva-
res offentligt over for et ufor-
sonligt forskermiljø. Man spør-
ger sig selv: Hvor svært kan dét 
være? 

En velordnet  
banegård i hovedet
De voksne kan også gå til eksamen.  
Universitetsavisen var med, da carsten pallesen 
fik sin teologiske doktorgrad
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på hæld, virker vores dokto-
rand ikke træt. Tværtimod. 
Pallesen er som en bluesmusi-
ker på Mojo’s klokken 01.30, 
der først så småt er ved at få 
varme i rørforstærkeren. Han 
er så vant til at navigere i det 
her abstrakte felt. Forsvaret 
varer fire en halv time. 
 Og hvad med det polyteti-
ske? Kan Pallesen venligst for-
klare det.

»Det er en form for hovedba-
negård i hovedet,« siger han i 
erkendelse af de mange kom-
plekse sporskift. »Men så kan 
man have en velordnet bane-
gård i hovedet.«

Stafet
Universitetsavisen møder Car-
sten Pallesen en uges tid efter 
doktorforsvaret. Han ser glad 
ud; han har holdt fest for ven-
ner og familie. Pengene til 
doktorringen med Minerva-ho-
ved er fyret af på champagne, 
siger han.

Og så har han været i Norge. 
En ung forsker har forsvaret en 
ph.d.-afhandling om Ricoeur, 
og Pallesen har været dansk bi-
vejleder. Det er nemlig Paul Ri-
coeur-sæson. Franskmændene 
er i færd med at åbne et for-
nemt Ricoeur-bibliotek, og nu 
har franskmanden fået sig en 
ny norsk ambassadør. 

Ricoeur er nok engang ble-
vet sendt godt i vej. 

chz@adm.ku.dk

coeur »er så pedantisk med det 
eksegetiske.« Dén går rent 
hjem hos teologerne.

»Det er svært at elske en in-
stitution sådan amor-agtigt,« 
siger Carsten Pallesens lidt se-
nere, da Jeanrond vil diskutere 
Ricoeurs blik for kærligheden, 
som er noget, han selv forsker 
i. 

Og sådan fortsætter det. Op-
ponenterne kommer en ad 
gangen frem fra det lille afluk-
ke, hvor Pallesen har trakteret 
dem med hvidvin og bananer 
for at øse kritik. Og Pallesen 
afværger angreb, går i infight 
om de hårde knaster, og pare-
rer opponenternes lave stød.

Tætte og iltre Peter Kemp er 
for eksempel ikke ganske fair, 
da han river Pallesen noget i 
næsen, som Ricoeur betroede 
ham, da de to engang kørte en 
tur i Hareskoven. Hvad kan 
man stille op, når modparten 
ligefrem har været på skovtur 
med primærkilden? Men oppo-
nenterne, Jeanrond, Kemp og 
professor Arne Grøn fra KU, 
som er ekspert i Hegels filosofi, 
kan lide afhandlingen. De har 
sådan set indstillet, at den går 
rent igennem. Bare ikke uden 
tæsk, det er klart.

»Du viser os ikke spændin-
gen i Ricoeur,« klager Jean-
rond.

»Sig mig, har du slet ikke 
læst bogen!?« råber Kemp.

»Indledningen leder næsten 
mere ud end den leder ind,« 
sukker Grøn.

På dette tidspunkt slubrer 
Universitetsavisen kålsuppe fra 
øko-madstedets take-away ba-
gest i lokalet. Det er dårlig stil, 
men det samler tankerne. 
Hardcore-teologerne er fortsat 
med, kan man se. Timerne går.

Og som eftermiddagen går 

et godt eller et virkelig dårligt 
tegn.

Han sætter sit første stød 
ind.

»Man må aldrig glemme, at 
Ricoeur ikke ville betragtes 
som en kristen filosof,« siger 
han. Ricoeur frygtede, at hans 
landsmænd ikke ville elske 
ham, hvis han var en for kri-
sten filosof. »Så kan man over-
hovedet tage Ricoeur op i en 
teologisk afhandling?« vil 
Jeanrond vide.

Carsten Pallesen svarer ikke 
med det samme. Men han sva-
rer, og tingene kommer i gear. 

Armene kommer i brug. En 
gestikuleret fægtekamp udspil-
ler sig i rummet mellem de to 
mænds bondegårdsgule fore-
læsningspulte.

Jeanrond er rank og vital 
med magtfuld næse og autori-
tative vift med hænderne. Han 
skubber sine pointer frem i luf-
ten med en hævet håndflade.

Carsten Pallesen foretræk-
ker en mere defensiv stil. Han 
lader sine betragtninger hvile i 
en åben hånd i Hamlet med 
kraniet-stil, og fra tid til anden 
ruller han den ene hånd rundt 
foran kroppen i en (hermeneu-
tisk) cirkel, når hans tanker ac-
celererer imod deres konklusi-
on og en færdigslynget pointe 
kan sendes over til udspørge-
ren.

Mojo’s klokken 01.30
Og mens Deres udsendte be-
tragter fagterne og skeler til 
den orangebrillede kvindes 
kvadrerede blok, bliver han 
stille men effektivt hægtet af 
diskussionen. 

Publikum gør ikke. De ler al-
le de rigtige steder, og lytter 
tankefuldt på de forkerte. 

Pallesen kan godt lide, at Ri-

gamle bygninger i Studiestræ-
de. 

Men der er ikke noget post-
bud.

Eller, det kan godt være, der 
er. Men vedkommende har ik-
ke  givet sig til kende med 
spørgsmål.

Programmet er derfor, at 
Carsten Pallesen får en halv ti-
me til at redegøre for sin tykke 
bog. Derpå får opponent num-
mer et halvanden time til at flå 
ham i småstykker. Så er der 
pause. 

»Der er jo nok kommet en 
hel del præster, vil jeg tro,« 
hvisker den lille midaldrende 
dame ved siden af på bænken. 
Hun plirrer gennem orangefar-
vede brilleglas og tager noter 
på en lille kvadreret blok. Og 
der er præster, ingen tvivl. 
Man genkender en, der er fol-
kesocialist, og lidt senere duk-
ker en noget ældre variant op 
fra Dansk Folkeparti. Det rejser 
spørgsmålet om, hvad Gud 
mon selv stemmer ved folke-
tingsvalg.

Fagtfægtning
»Med sine 635 sider er dette et 
respektabelt værk,« erklærer 
første opponent, professor 
Werner G. Jeanrond, Universi-
ty of Glasgow, spydig-venligt. 
Han virker ualmindelig elsk-
værdig, Jeanrond, og dét, kan 
man tænke sig, må enten være 

»Jeanrond er rank og vital 
med magtfuld næse og autori-
tative vift med hænderne. Han 
skubber sine pointer frem i luf-
ten med en hævet håndflade. 
Carsten Pallesen foretrækker 
en mere defensiv stil. Han la-
der sine betragtninger hvile i 
en åben hånd i Hamlet med 
kraniet-stil.«

FOrSVar – Carsten Pallesen får en halv time til at redegøre for sin 

tykke bog. Derpå får opponent nummer et halvanden time til at flå 

ham i småstykker. Så er der pause. Det er Werner Jeanrond tv og 

Carten Pallesen th.
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Årets Life-underviser har en ræv bag øret
der’. Den pris bliver udelukken-
de givet af de studerende selv 
og ud fra deres egne begrundel-
ser.« 

Blev du overrasket over at vinde?
 »Ja, det gjorde jeg, fordi der 
troppede sådan et hold af stu-
derende op, og vi havde lige 
haft dialog om forskellige eksa-
mensformer, så jeg tænkte ’åh 
nej, hvad er nu det her for no-
get, er det en eksamensklage?’ 
Men de studerende fortalte, at 
de havde besluttet, at jeg skulle 
have Den Gyldne Tyr. Jeg ane-
de jo ikke engang, at jeg var 
indstillet.« 

Hvorfor mener du selv, du har 
modtaget prisen?
 »Jeg tror, jeg har fået den, 
fordi jeg har prøvet at formule-

re noget paratvidenstof, der er 
til at forstå ud fra det, de stude-
rende kender i forvejen. Jeg 
prøver at appellere til de stude-
rende. Jeg fortæller dem, hvor-
for de skal lære om dit og dat, 
og at det har den og den betyd-
ning. Jeg fortæller dem, hvad 
de kan bruge det til, når de en 
dag kommer ud herfra. Jeg un-
derviser veterinærer, som skal 
kunne kigge på sygdomme hos 
dyr. Behøver de viden om hele 
dyreriget? Ja, for at forstå, hvor 
produktionsdyr og hobbydyr, 
som de jo skal arbejde med,  
hører til i dyreriget.« 

Hvordan motiverede de stude-
rende valget af dig som årets un-
derviser?
 »Det, jeg har fået at vide, er i 
brudstykker, men de studeren-

de har lagt mærke til nærvær og 
grundighed i min undervisning, 
og det er jeg superglad for. Så 
handler det også om at formid-
le stof til dem, så de føler, at de 
kan forstå det. Og da prisen 
blev overrakt, blev det nævnt, 
at de studerende følte, at hvis 
de havde siddet og læst, og det 
ikke hang sammen, så kom det 
til at hænge sammen, når man 
kom til mine forelæsninger. Det 
er faktisk det, mine forelæsnin-
ger går ud på.« 

Hvorfor er din undervisning vig-
tig – med dine egne ord? 
 »Jeg synes, der er et tiltagen-
de og også forkert fokus på, at 
et universitet kun går ud på 
specialviden. Al basal undervis-
ning er vigtig. Vi skal bare hu-
ske på, at hvis vi kun får uddan-

net studerende i specialviden 
og ikke giver dem bredden, så 
mister vi også chancen for at gi-
ve dem muligheden for at se, at 
der er andre veje end den, de li-
ge har valgt at gå. Og det synes 
jeg er skadeligt. 

   I de her år er der et meget 
stort pres på grundfagene, hvor 
der skal spares og spares og 
spares, og alle peger i retning af 
at spare på grundfagene. Jeg 
tror, det er ødelæggende. Der-
for er det allervigtigste, jeg kan 
gøre, at formidle stoffet, så den 
almindelige studerende får 
mest muligt ud af det.« 

Hvordan ser du selv på rollen 
som underviser?
 »Undervisningen har gene-
relt for lav status. Det er vigtigt 
at forstå, også på ledelsesplan, 
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sex and the world
Vi har læst om sex og drømme i Saudi-Arabien og i  

Sverige. Der er langt fra Alsanea til Hemmingsson

Rundt om religionshistorien
Engang troede man, religionen ville forsvinde, efterhånden 

som mennesket blev mere oplyst. Man blev klogere

Ørsted var en stor humanist
HCØ var ikke blot en fremragende fysiker, men også en  

stor kulturpersonlighed, afslører ny biografi

KULTUR, DEBAT OG MEDDELELSER2. SEKTION

at hvis man ikke finder nogle 
bedre måder at måle undervis-
ning på i forhold til den enkelte 
underviser, så bliver der ikke 
nogen karrieremæssig udfor-
dring. Der mangler en god inci-
tamentsstruktur i at undervise.«

Føler du, at du også får anerken-
delse fra ledelsen på KU for din 
gode undervisningsindsats? 
 »Jeg føler, at vi er i gang med 
en proces hvor man begynder 
at tage det alvorligt, at det un-
dervisningsmæssige skal have 
betydning. Men jeg vil sige, at 
der er et stykke vej endnu. Jeg 
var også glad for, at rektor del-
tog i fakultetets årsfest den 8. 
marts 2010, og det var positivt, 
at han på sin blog havde lagt 
mærke til, at de studerende ud-

6 9 12

Christian Kapel har under-
vist veterinærstuderende, 
siden han var ph.d.- 
studerende i 1991. Nu har 
de studerende på bioviden-
skab tildelt ham prisen 
’Den gyldne Tyr’ for frem-
ragende undervisning.  
Undervisningen har for lav 
status, mener han

UNDeRVisNiNgsPRis

Af Anders Fjeldberg

Har du arbejdet målrettet på at 
få denne undervisningspris? 
 »Nej, det har jeg ikke, men 
jeg har altid kigget med misun-
delse på dem, som prisen er gå-
et til, for det er en af de ting, du 
ikke kan positionere dig til ved 
bare at være med ’de rigtige ste- >
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Af Rektor 

Ralf Hemmingsen

>

VINTEREN GAV EN længe ventet mulighed for 
at nyde suset ved kælketure ned over Dyrehavens 
Djævlebakke og andre stejle skrænter. I disse da-
ge, hvor foråret endelig har meldt sin ankomst, 
kan vi desværre også se tilbage på en vinter, hvor 
KU har stået faretruende tæt på en anden slags 
skrænt: Den økonomiske. Det billede står ikke 
mindre tydeligt, nu hvor vi har taget hul på bud-
getprocessen for det kommende år. 

Siden budget 2010 blev besluttet, har vi været 
igennem nogle triste og ubehagelige uger med 
fratrædelsesordninger og afskedigelser på flere 
fakulteter og i administrationen på Frue Plads. 
Det har også været uger præget af usikkerhed 
blandt nogle af de studerende, især på det biolo-
giske og geografisk-geologiske fagområde. 

DET HAR SELVSAGT været en ubehagelig tid 
for alle. Også selv om nedskæringerne var nød-
vendige i en situation, hvor politikerne først me-
get sent besluttede sig for (en ringe) tildeling af 
frie basismidler, hvor det økonomiske langtids-
perspektiv er usikkert og hvor KU's revisorer me-
get klart har sagt, at vi ikke bør trække på univer-
sitetets relativt lille egenkapital. 

Vi har forsøgt at gøre det svære forløb tåleligt. 
Men flere medarbejdere har givet udtryk for, at 
de oplevede forløbet omkring vinterens nedskæ-
ringer som en uventet og dramatisk 'chokproces'. 
Den oplevelse har understreget nødvendigheden 
af den ændring af budgetprocessen, som i et styk-
ke tid har været undervejs, og som nu bliver im-
plementeret.  

FOR DET FØRSTE skal vi iværksætte budget-
processen endnu tidligere end hidtil. Der skal 
være bedre mulighed for at gennemgå og vurde-
re mulige økonomiske scenarier og mulige priori-
teringer, inden vi lukker budgettet i december. 
Bestyrelsen og Hovedsamarbejdsudvalget vil der-
for allerede i de kommende uger blive orienteret 
om mulige økonomiske scenarier helt frem til 
2013. Det forbedrer muligheden for at langtids-
planlægge- og prioritere. Og gør det tydeligere 
for alle, hvorfor vi prioriterer, som vi gør – og 
hvordan alternativerne ser ud. 

For det andet skal vi sikre, at medarbejdere og 
studerende på KU mere løbende bliver orienteret 
om den økonomiske situation uden at 'male fan-
den på væggen' og sprede unødig panik.

For det tredje skal der en fælles indsats til. Alle 
fra fakulteter, institutter og administrationen til 
studenter- og medarbejderorganisationer må 
holde fokus på, hvordan universitetets udgifter 
kan reduceres: Bruger vi kvadratmeterne fornuf-
tigt, har vi de rigtige administrative eller organi-
satoriske projekter, er vi gode nok til at spare på 
energiregningen og så videre? Vi skal også holde 
fokus på, hvordan KU's indtægter kan øges via 
eksterne midler til forskningen, muligheden for 
at fastansætte medarbejdere på eksterne midler, 
men også via øgede taxameterindtægter. 

DER ER ALTSÅ meget, vi selv kan gøre for at 
rykke os længere væk fra skrænten. Men det er 
selvfølgelig i meget høj grad på et politisk niveau, 
kampen for at undgå nedskridningen skal stå. 
Den opgave er central for KU's ledelse. Både på 
det politiske niveau og i Danske Universiteter 
skal vi arbejde for at styrke universitetets mulig-
heder for at leve op til regeringens ambition i det 
nye arbejdsprogram Viden, vækst, velstand, vel-
færd. Hvis kæden ikke allerede skal hoppe af ved 
det første led, viden, har vi alle en fælles interes-
se i stærke universiteter med topkvalitet i forsk-
ning og uddannelse. Det er viden, der skal trække 
væksten, velstanden og velfærden. 

HVIS KU SKAL KUNNE stabilisere økonomien, 
sikre faglig vækst og sikre en rimelig balance 
mellem midler, som frit kan prioriteres af besty-
relsen versus konkurrenceudsatte midler, skal 
omkring halvdelen af globaliseringsmidlerne 
2011-2012 afsættes som basismidler til universi-
teterne. Samtidig er der brug for et løft af de 
gradvist udhulede taxameterpenge. Det lille løft i 
2009 for de laveste taxametre forslår ikke. Der er 
brug for et løft på 10.000 kroner for alle taxame-
tre. 

Sidst men ikke mindst er det afgørende, at po-
litikerne nu fastlægger hvordan universiteternes 
vækst sikres efter 2012, hvor globaliseringsmid-
lerne udløber. Uden en sådan beslutning vil vi stå 
over for en yderligere økonomisk skrænt med 
deraf følgende opbremsning og usikkerhed. Det 
må ikke ske. Vi kan hindre det, hvis vi bruger det 
gode udgangspunkt, KU faktisk har, til at trække 
væk fra skrænten. Så kan vi også i de kommende 
år nøjes med at forbinde Djævlebakken med vin-
terens fornøjelser. 

Djævlebakken

 »Vi har forsøgt at 
 gøre det svære forløb 
tåleligt. Men flere 
medarbejdere har 
 givet udtryk for, at de 
oplevede forløbet 
 omkring vinterens 
nedskæringer som en 
uventet og dramatisk 
'chokproces'.«

deler sådan en pris som Den 
Gyldne Tyr.« 

Hvordan formidler man ’levende 
zoologi’? 
 »Jeg forsøger at gøre zoologi-
en levende ved at bruge nogle 
eksempler, de studerende nemt 
kan forholde sig til. I stedet for 
at sammenligne krybdyrarter i 
den sydamerikanske jungle, ta-
ler vi om slægtskabet mellem 
hunde og ræve.

   Jeg sætter også en ære i at 
fange de studerendes interesse 
fra første dag. Det har igen no-
get at gøre med at få dem til at 
danne nogle indre billeder, der 
ligner det, de kender i stedet 
for at tage nogle eksempler, der 
ligger fjernt fra de studerende. 
Og derudover prøver jeg at flet-
te noget humor og noget selv-
ironi ind i undervisningen.« 

anfj@adm.ku.dk

 

Christian Kapel er professor i 

zoo logi på Institut for Jordbrug 

og Økologi, Zoologi. Underviser 

primært veterinærer og zoologer 

i den klassiske zoologi, parasito-

logi. ’Den Gyldne Tyr’ er en van-

drepokal, en tyr støbt i bronze, 

der uddeles hvert år for at på-

skønne god undervisning ved 

Det Biovidenskabelige Fakultets 

årsfest. Med prisen følger 30.000 

kroner. 
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SYNSPUNKT

FORsKNiNgsFORMiDLiNg

Af rektor Ralf Hemmingsen og vicedirektør for 

kommunikation og forskningsformidling

Jasper Steen Winkel

I sidste måned holdt Eske Willerslev en stort an-
lagt pressekonference om kortlægningen af gen-
omet hos en uddød fortidseskimo. Pressearbejdet 
førte til omtale i mere end 678 internationale 
medier. 

Idrætsforskeren Peter Krustrup får for tiden 
oversat omtalen af sin forskning til arabisk, 
spansk, portugisisk og kinesisk, fordi han har er-
faring med, at international forskningsformidling 
blandt andet kan være med til at sikre funding og 
samarbejdsmuligheder i hele verden. To eksem-
pler på, at forskningen bliver formidlet som al-
drig før fx på det naturvidenskabelige område.
     Der er flere grunde til denne udvikling. Det 
ædle motiv er, at forskere gerne deler deres vi-
den med omverdenen. Samfundet, som betaler 
for forskningen, skal kunne blive befrugtet af 
den. Formidling kan desuden synliggøre den 
værdi, universitetet tilfører samfundet – og den 
formidling sker stadig mere internationalt på KU. 
Når universiteterne får en plads i en samfundsde-
bat, giver det ikke blot indflydelse. Det kan til-
med igangsætte en bred dialog, der kan være 
fundament for ny forskning. Formidling gør selv 
forskerne klogere.
     For den enkelte forsker eller forskergruppe er 
der også et ærligt, håndfast og egoistisk motiv: 
Formidling kan skabe opmærksomhed og være et 
fundament for at tiltrække nye samarbejdspart-
nere og bevillinger. Måske kan det være fremtids-
sikring af faget som element til at rekruttere stu-
derende, forskere og ansatte i øvrigt. Der er end-
da undersøgelser, der viser, at de mest forsk-
ningsaktive også er dem, der laver mest forsk-
ningsformidling.

Mere end public service
I en velskreven kronik i sidste nummer af Univer-
sitetsavisen spørger Klemens Kappel imidlertid, 
om det bedste råd til forskere mon alligevel er ik-
ke at bruge tid på formidling. For skader man ik-
ke blot sig selv som forsker, som institut og som 
fakultet med denne luksusbeskæftigelse?
     Med den udvikling, universitetet undergår, 
mener vi, at svaret er klart nej. Der er brug for, at 
vi indskriver forskningsformidling i en bredere 
kontekst. Det er det bedste fundament for at ska-
be forståelse for forskningen og den ekspertrolle, 
universitetet ikke længere har monopol på. Der 
findes efterhånden stærke producenter af viden 
uden for universiteterne.

     Universitetets funktion i et demokratisk oplyst 
samfund er at bidrage til den offentlige menings-
dannelse på en fagligt kvalificeret måde. Men 
forskningsformidling er selvfølgelig mere end 
public service. Klemens Kapel spørger, om der er 
individuelle incitamenter til forskningsformid-
ling, der er understøttet af universitetet. Ellers er 
det op ad bakke med at motivere forskere til at 
vægte opgaven på lige fod med øvrige kerneom-
råder.
     Der skal være større tilskyndelse til at formid-
le. Det er ledelsens ansvar. Forskeren har i dag 
imidlertid næppe heller reelt større personlige in-
citamenter til at levere engageret og god under-
visning eller forskning af højeste niveau. For det 
er generelt ikke sådan, at taxametrene bliver for-
delt ud på den enkelte forsker eller at Viden-
skabsministeriets bibliometriske point bliver om-
sat til klingende mønt helt ud på det enkelte fag 
eller forskergrupper.

Ledelsen har også et ansvar
Ledelsen på KU har understreget, at forskerne ik-
ke skal ændre publiceringspraksis for at spekule-
re i at få flere point. Vi går ikke på akkord med 
kvaliteten. Og for at løfte uddannelseskvaliteten 
har vi etableret didaktiske centre og arbejdet 
med fx undervisningsportfolioer, hvor forskerne 
skal dokumentere deres erfaring med undervis-
ning.

Når det gælder formidling: 
•  kan en ekstraordinær indsats udløse lokale løn-

tillæg og frikøb;
•  bør evnen til og erfaring med formidling kunne 

være afgørende for besættelsen af stillingen, 
hvis to ansøgere står fagligt lige til et professo-
rat;

•  har institutledere og dekaner ansvar for ikke 
blot at motivere, værdsætte og opmuntre til 
formidling. De skal også være med til at lægge 
en samlet formidlingsstrategi;

•  skal den også tænkes med og planlægges i star-
ten af et forskningsprojekt. Det er efterhånden 
et typisk krav fra internationale fonde og forsk-
ningsrådene i Danmark. 
   

 Humaniora har mange eksempler på excellent 
formidling lige fra bøger og artikler rettet mod et 
bredt publikum til hjemmesiden dialekt.dk. Uni-
versitetet ville ikke investere i støttefunktioner til 

formidling er også cool cash
forskningsformidling er ikke en lidt unødvendig bibeskæftigelse for den enkelte forsker. 
Den kan være afgørende for et fags tiltrækningskraft og forskernes evne til at få eksterne 
midler. Derfor skal ledelsen gå forrest og være med til at påskynde og planlægge formidling
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VIDENSKABET

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

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

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

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

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 

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 

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, 

»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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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.«

formidling – fra hjemmesider, kontakt til gymna-
sier, lancering af nyheder i medier, hvis universi-
tetet ikke fandt formidling afgørende for univer-
sitetets udvikling og eksterne funding. Og vi ville 
ikke have afsat ressourcer til den store klimakon-
ference sidste år, formidlingspriser og -puljer el-
ler et nyt naturhistorisk museum, hvis det ikke 
var af betydning.
     Vi skal væk fra, at der internt bliver set skævt 
til de forskere, der formidler, fordi de ikke har al-
le nuancer med eller taler om noget i kanten af 
deres ekspertise. Det er helt acceptabelt også at 
fortælle en hurtig version af et forskningsresul-
tat. Det mere uddybende kan man måske finde 
på en hjemmeside, i en afhandling eller rapport.

Prioritering og strategi
Dette skal ikke læses som, at der blot skal skrues 
op for volumenknappen. Vi er ikke ansat til at 
producere støj. Det handler ikke alene om ekspo-
nering eller om kun at indgå i en kommentering 
af det seneste døgns begivenheder. Vi skal pri-
mært søge at få formidlet forskningsresultater in-
den for en ramme, forskeren kan være tilfreds 
med og skabe relationer til omverdenen for den 
enkelte forsker eller institut på udvalgte områ-
der.
     Formidlingen er ikke et mål i sig selv – men et 
middel. Derfor skal der til tider tænkes strategisk 
og prioriteres. Der bør være drøftelser på institut-
tet om, hvor formidling gør størst nytte lige fra at 
tiltrække dygtige kollegaer og studerende eller 
måske bidrager til et godt dansk eller internatio-
nalt omdømme. For mange fag kan den fagligt 
inspirerende tilstedeværelse i gymnasiets under-
visning her og nu være lige så vigtig som formid-
ling til den brede befolkning. 
     Forpligtelsen til at videndele med samfundet 
skal tilskrives universitetet og ikke kun den en-
kelte forsker. Ansvaret for undervisning er heller 
ikke den enkelte forskers alene. Men den enkelte 
har gennem sin ansættelse en forpligtelse til at 
bidrage. Der er mange måder at formidle på fra 
at stille op i Deadline, få udsendt en pressemed-
delelse, holde foredrag, skrive lærebøger, lave en 
blog med kollegaer om et emne. Men indsatsen 
kan aldrig blive ’forkert’ eller komme til at skade 
egen forskerkarriere og institutionen. Tværti-
mod.

 »Vi skal væk fra, at 
der internt bliver set 
skævt til de forskere, 
der formidler, fordi 
de ikke har alle nuan-
cer med eller taler om 
noget i kanten af de-
res ekspertise. Det er 
helt acceptabelt også 
at fortælle en hurtig 
version af et forsk-
ningsresultat.«

ONLINENYT

universitetsavisen.dk

Debatten fortsætter på 

www.universitetsavisen.dk
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DISPUT

NeDsKæRiNgeR

Af Bjarne Holm Jakobsen, lektor 

ved Institut for Geografi og  

Geologi 

SIDEN DEN TVUNGNE FUSION I 2007 af et 
velfunderet geografifag og et stærkt underfinan-
sieret geologifag ved Københavns Universitet 
(KU) er geografien blevet en del af den geologi-
ske misere – at der hos ungdommen ikke er den 
store interesse for geologi. Jeg hører selv til i den 
geologibeslægtede del af geografien og har stor 
respekt for geologien som fag, men det er kræn-
kende, at de massive personalereduktioner og se-
nest fyringer ved Institut for Geografi og Geologi 
(IGG) i perioden 2007-2012 reducerer antallet af 
geografiansatte undervisere med mere end 33 
procent. 

Krænkelser kan være et vilkår, man under pro-
test er nødt til at tage i strakt arm. Sværere er det 
at acceptere de vildledende oplysninger, der af 
dekan Nils O. Andersen og den håndholdte insti-
tutleder fremlægges som årsagen til massakren 
mod geografien. Der peges på en faldende søg-
ning til geografiens og geologiens uddannelser 
som hovedårsagen til de akutte vanskeligheder. 
Over en tiårig periode skulle antallet af studeren-
de, der søger ind på geografi, gradvis være faldet 
med 30 procent og for geologiens vedkommende 
med  50 procent. Det er ikke korrekt. 

FAKTA ER, at geografien frem til år 2000 ud 
over en ret stabil årlig søgning fra 60-80 1. priori-
tetsansøgere optog 20-40 ansøgere med lavere 
prioritet på grund af adgangsbegrænsning til be-
slægtede fag. Efter 2000 blev adgangen til de vi-
deregående uddannelser friere, og igennem de 
seneste ni år har geografien alene optaget 1. pri-

oritetsansøgere på det stabile niveau, senest 78 i 
2009. 

I årene med de store optag forud for 2000 ar-
bejdede geografien en vis legemsdel ud af buk-
serne og indtjente betydelige indtægter til de øv-
rige fag ved Det Naturvidenskabelige Fakultet 
(NatFak) på KU. Efter 2000 indtjente geografien 
til fulde det nødvendige og fremstod i 2007 som 
et velfunderet uddannelsesmiljø. Geologien har 
derimod gennem de seneste ti år oplevet en grad-
vis afmatning i søgningen til faget, fra et væsent-
lig lavere udgangsniveau til et så begrænset an-
tal, at faget var truet.

Geografien ved KU har længe været det føren-
de geografimiljø i Danmark, men har ikke et 
stærkt ønske om at uddanne flere, idet der også 
ved andre danske universiteter vokser geografi 
og geografilignende uddannelser frem, hvilke i et 
samspil med geografifaget ved KU skønnes at 
dække efterspørgslen. 

FØLGENDE ER DEN reelle baggrund for det, 
som nogen vælger at fremstille som et overra-
skende og primært selvforskyldt økonomisk 
uføre ved IGG, men som for mange andre end 
måske netop ledelsen har ligget som en åbenlys 
tikkende bombe siden fusionen i 2007

IGG rummer i dag geografiuddannelsen, som i 
2006 lavede omkring 300 bevillingsudløsende 
STÅ (antal bestående eksaminer, red.). I 2006-
2007 gennemførtes på baggrund af en udvalgs-
rapport en genforhandling af uddannelsestak-
sterne. Geografiuddannelsen med dens omfat-
tende felt-, laboratorie- og it-indhold havde gen-
nem længere tid oppebåret den højeste takst i lig-
hed med andre naturhistoriske, tekniske og na-
turvidenskabelige fag. 

Uden at orientere geografien og drevet af de 
naturvidenskabelige dekaners ønske om at opnå 
en endnu højere takst til egne fag, skete der i en 

nulsumforhandling en administrativ nedsættelse 
af geografi- og geologitaksten med 20.000 kro-
ner/STÅ. 

Geologerne blev under hånden opfordret til, 
med henvisning til udvalgsrapporten, at bede om 
at blive rykket op igen – og blev rykket op igen – 
hvorimod geografien ved dekanens mellemkomst 
blev blokeret i at benytte sig af samme hjemmel. 

Manøvren løftede naturligvis STÅ-taksten for 
en række naturvidenskabelige fag, men kostede 
geografien over seks millioner kroner, hvilket se-
nest i fakultetets budgetmodel brutalt rammer 
geografien. Stort set alle de fag, som geografien 
kan siges at indeholde elementer af og alle de 
unikke geografielementer, som også KU-Life med 
flere gennem de senere år udbyder uddannelse i, 
oppebærer den højeste takst.  

IGG ER EN DEL af NatFak, KU, som senest i de-
speration over ikke at kunne leve op til en arbi-
trært højt fastsat ph.d.-målsætning i udviklings-
kontrakten af sin basisbevilling etablerer et tag-
selv-bord, hvor der i ringe konkurrence tilbydes 
medfinansiering af ph.d.-projekter, hvis blot pri-
vate virksomheder, andre eksterne parter eller 
etablerede elitecentre ønsker forskningen iværk-
sat og derfor vil skyde penge i forskningen. 

Et velfungerende Geografisk Institut, som i 
2007 oppebar en basisbevilling ti millioner kro-
ner større end Geologisk Institut, blev i 2007 – 
med en af dekanen udpeget geologisk ledelse – 
tvangsfusioneret med et åbenlyst underfinansie-
ret Geologisk Institut, som også efter 2007 har 
haft vanskeligt ved at tiltrække de nødvendige 
studerende. 

Som sagt besluttede rektor Ralf Hemmingsen i 
2007, mod Geografisk Instituts klare og velbe-
grundede ønske, på en anbefaling fra dekan Nils 
O. Andersen, som med sin reduktionistiske fag-
indstilling længe har ønsket at komme dette fler-

videnskabelige geografifag til livs, at fusionere 
Geografisk Institut med et nødlidende Geologisk 
Institut. 

Dekanen placerede en geolog uden universi-
tetserfaring eller ledelseserfaring som leder af 
det ny IGG, og trods åbenlyse muligheder for at 
få øje på den hastige kørsel mod afgrunden og i 
tide foretage en nødvendig ledelsesindsats, så 
kører instituttet i efteråret 2009 med fuld fart ud 
over kanten.

Det er naturligvis hamrende ærgerligt, at en 
politisk inspireret ikke involverende ledelseskul-
tur i den grad har adgang til at ødelægge velfun-
gerende faglige miljøer ved KU og kvæle den kul-
turudviklende, frie og oppositionelle faglighed, 
som bør kendetegne universiteter. 

Vil Geografi overleve dekanens massakre?

sVAR

Af dekan Nils O. Andersen, Det 

Naturvidenskabelige Fakultet 

TIDLIGERE INSTITUTLEDER Bjarne Holm 
Jakobsen (BHJ), Institut for Geografi og Geologi 
(IGG), fremsætter en række synspunkter, som 
kræver en kommentar. I BHJs fremstilling af fusi-
onsprocessen i 2007 mellem Geografisk Institut 
og Geologisk Institut nævnes ikke, at køreplanen 
for processen for en samling af geofagene blev 
formuleret i et brev sendt til rektor Ralf Hem-
mingsen den 11. januar 2006 af konstitueret de-
kan Flemming Nicolaisen i samklang med de da-
værende institutledere for Geografisk Institut 
(BHJ) og Geologisk Institut. Brevet kan ses på 
www.science.ku.dk/nyheder/fusion. Jeg tiltråd-
te som dekan den 1. maj 2006. Efter en hørings-
runde i de relevante institutfora indstillede jeg til 
rektor, at fusionen realiseredes som formuleret i 
brevet. BHJ synes at mene, at Geologisk Instituts 
økonomi før fusionen var dårlig. Det kan oplyses, 

at geologis opsparing ved fusionen var på 
9.936.440 millioner kroner, mens den var 
4.408.884 millioner kroner for det noget større 
geografiinstitut.

BHJ MENER, AT det ikke er korrekt at antallet 
af studerende, der søgte ind på geografi over de 
seneste ti år er faldet med 30 procent og for geo-
logiens vedkommende med 50 procent, som jeg 
og institutlederen på IGG skrev i et læserbrev i 
Politiken den 15. januar. Men det er det. På 
www.science.ku.dk/nyheder/noegletal ses en 
udførlig oversigt over søgningen. Sammenligner 
man således tallene for 1999 med 2009 er der et 
fald på 32 procent for geografiuddannelsen og 
56 procent for geologiuddannelsen. Sammenlig-
nes middeltallet i perioden 1999-2001 med mid-
deltallet i perioden 2007-2009 er der et fald på 
29 procent for geografiuddannelsen og 48 pro-
cent for geologiuddannelsen. Det fremgår ligele-
des af STÅ-kurverne (www.science.ku.dk/nyhe-
der/staa), at der er sket et fald på omkring 100 
STÅ for såvel geografi- som geologiuddannelsen 
over perioden.

HVAD ANGÅR taxameterproblematikken synes 
det at fremgå af BHJs fremstilling, at uddannel-
sestaxametrene i 2007 blev fastsat ved dialog 
mellem ministeriet og dekanerne. Dette er ikke 
korrekt. Og i forbindelse med en korrespondance 
med BHJ om dette i januar 2007 oplyste fakulte-
tets økonomichef, at grundet KUs udligningsord-
ning ville »en takstændring vedr. geografi ikke 
nødvendigvis give os flere ressourcer.« Korre-
spondancen kan i sin helhed findes på www.
science.ku.dk/nyheder/korrespondance.

LAD MIG AFSLUTNINGSVIS adressere, hvad 
jeg ser som vores store udfordring i den aktuelle 
misere, nemlig den stadigt faldende interesse, 
nationalt og ved KU, gennem det seneste tiår 
blandt ungdommen for at søge ind på geofaglige 
uddannelser, trods fagligt stærke uddannelses-
miljøer og interessante og udfordrende beskæfti-
gelsesmuligheder for kandidaterne. Jeg har i en 
rapport fra et udvalgsarbejde om de naturfaglige 
uddannelser i Danmark (www.science.ku.dk/ny-
heder/rapport), bestilt af de to uddannelsesmini-
stre i UVM og VTU, påpeget at geofagenes stilling 

i ungdomsuddannelserne er problematisk efter 
gymnasiereformen. 

I EFTERÅRET 2009 tog jeg initiativ til et møde 
med undervisningsministeren herom og opfor-
drede til at skele til det nye, visionære geofag i 
det norske gymnasium for inspiration. Vi aftalte, 
at jeg i januar tog en gruppe af relevante fagkon-
sulenter og andre geofagkyndige, herunder fra 
IGG, med på et studiebesøg til Naturfagsenteret i 
Oslo, som er hjemsted for det norske initiativ. Ef-
ter hjemkomsten har jeg i et brev til ministeren 
påpeget tre mulige retninger, som vil kunne øge 
synligheden og relevansen af geofagene i dansk 
folkeskole og gymnasium med ønske om en dia-
log om implementeringsmulighederne (www.
science.ku.dk/nyheder/uvm). Ministerskiftet har 
afbrudt denne proces, men forhåbentlig kun mid-
lertidigt. Jeg har derfor et begrundet håb om, at 
en langsigtet genopretningsproces af voluminet i 
geofagsuddannelserne i Danmark kan iværksæt-
tes og ser frem til fagmiljøernes aktive deltagelse 
i denne vigtige proces.

Svar på tiltale 

»Det er naturligvis 
hamrende ærgerligt, 
at en politisk inspire-
ret ikke involverende 
ledelseskultur i den 
grad har adgang til at 
ødelægge velfunge-
rende faglige miljøer 
ved KU.«

ONLINENYT

universitetsavisen.dk

Debatten fortsætter på 

www.universitetsavisen.dk
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iT-sTRATegi
Af Niels Werner Mortensen,  

it-administrator på Biomedicinsk 

Institut

JEG VIL GERNE KNYTTE nogle kommentarer til 
professor Flemming Delas (FD) indlæg i Univer-
sitetsavisen nummer 2 dateret 25. februar 2010. 
Mine kommentarer er rettet mod it-delen i FD’s 
indlæg, da det er mit fagområde.

Jeg mener, som FD, at KU’s eneste eksistensbe-
rettigelse er forskning og undervisning. Oversat 
til nydansk hedder det, at KU’s forretning består 
af forskning og undervisning. Alt andet på KU, 
inkl. undertegnede, er hjælpemidler eller nød-
vendige onder, om man vil.

Når ADB-kontoret på KU over en årrække vok-
ser fra 5-10 personer til langt over 100 (jeg ken-
der ikke det korrekte tal) og skifter navn til Kon-
cern-it (KIT), så er det ikke i sig selv et problem, 
men det er et problem, når KIT undervejs glem-
mer at lytte til forretningen, for det betyder, at 
rollerne som herrer og tjenere bliver byttet rundt.

JAMEN VI LYTTER SKAM til forretningen, vil KIT 
sikkert argumentere, vi er jo underlagt ledelses-
team (LT) på både KU-niveau og på fakultetsni-
veau. Det lyder selvfølgelig pænt, men kommuni-
kationen fra forskningsgrupperne til LT fungerer 

sVAR 
Af Bo Bendsen, vicedirektør for 

koncern-it

NIELS WERNER MORTENSENS kritik går på, at 
administrationen og it på KU (symboliseret ved 
Koncern-it) ikke lytter til forskerne/forretnin-
gen. I 2007 blev der udarbejdet en omfattende 
rapport vedr. it på KU, Blurton-rapporten, som 
viste, at det stod rigtig galt til med it-understøt-
telsen på KU. En af årsagerne var den manglende 
styring og koordinering af indsatsen på it-områ-
det på tværs af KU. Dette har vi siden 2008 arbej-
det fokuseret på at gøre noget ved, startende 
med en it-strategi, styringsmodeller, en ny it-or-
ganisation og en række it-projekter, som, når de 
er implementeret, vil give værdi til hele forret-
ningen på KU. 

FOR AT SIKRE en god koordinering og lokal for-
ankring af de initiativer, som bliver igangsat på 
KU, er der endvidere nedsat et koordineringsud-
valg, Koncern It-Koordineringen (KIK), med del-
tagelse af alle it-cheferne fra fakulteterne. Dette 
udvalg står bl.a. for opdateringen af it-strategien, 
og i år er der som et eksempel på dialogen med 

DISPUT

forståelse for landskabets nuværende og poten-
tielle funktion og værdi for mennesker, planter 
og dyr, også selvom landskabet i dag udnyttes til 
andre formål. 

Biologen bestemmer plante- og dyrearter – 
herunder specialiteter som karplanter, svampe, 
laver, mosser, padder, dagsommerfugle, nat-
sværmere, græshopper, løbebiller, fugle og fla-
germus – på en given lokalitet. Sammen værdi-
sætter de lokaliteten og sætter den ind i en større 
landskabsøkologisk sammenhæng. Men det kræ-
ver, at de pågældende medarbejdere har de rette 
kvalifikationer fra deres uddannelse. 

Et relevant spørgsmål til den nye videnskabs-
minister, til rektor for Københavns Universitet og 
til dekan for Det Naturvidenskabelige Fakultet 
må derfor være: Vil I være med til at understøtte 
de vigtige miljøopgaver, som kommunerne og de 
private rådgivere har, herunder på VVM-områ-
det, opgaver som vi – også internationalt – har 
forpligtet os til? I så fald er nedskæringer på disse 
områder helt uacceptable.

Uddannelser forringes ikke

sVAR 
Af dekan Nils O. Andersen, Det Naturviden- 

skabelige Fakultet

I ovenstående indlæg udtrykker Anne Eiby be-
kymring for, om Københavns Universitet frem-
over vil kunne uddanne kompetente fagfolk til at 
varetage bl.a. VVM-undersøgelser (Vurdering af 
Virkninger på Miljøet). Anne Eiby spørger den 
nye videnskabsminister, rektor på Københavns 
Universitet og dekanen på Det Naturvidenskabe-
lige Fakultet på Københavns Universitet, om de 

Burkaer igen-igen
FORsKNiNgsFRiHeD
Af Peter B. Andersen, lektor og tillidsrepræsentant 

på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Nu kører debatten ikke så meget om burkaer, 
men om universitetets rolle og om forskerne 
overhovedet skal påtage sig udredningsopgaver. 
Jeg mener, at universitetet bør påtage sig sådan-
ne opgaver, og skal straks sige hvorfor, men må 
indledningsvis indrømme, at jeg har været med, 
og da også er nævnt i forordet til den såkaldte 
Burkarapport.  

 Min egen meget lille indsats har været at del-
tage i beregningerne over skønnene over hvor 
mange, der bruger burka og niqab, og både ind-
samlingen af data såvel som skøn over brugere 
har, så vidt jeg ser det, ikke mødt nogen fagligt 
velbegrundet kritik. Men dette læserbrev drejer 
sig om det principielle synspunkt om universite-
tet overhovedet bør påtage sig udredningsopga-
ver – for offentlige myndigheder såvel som for 
private firmaer. 

Det mener jeg, at universiteterne bør og skal. 
Der står simpelthen at vi skal samarbejde med 
det omgivende samfund i lovgrundlaget for uni-
versiteterne. Dengang Universitetsloven blev 
vedtaget kunne man ikke vide, at staten ville ar-
bejde for fusioner mellem universiteter og sek-
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ikke optimalt eller sagerne når først op i LT, når 
toget for længst er kørt.

Efter ovenstående kunne man jo forledes til at 
tro, at KIT er skyld i alle problemerne, men så 
simpelt er det ikke. Forretningen, herunder pro-
fessorerne, må erkende, at de et langt stykke hen 
ad vejen har sovet i timen og ladet administratio-
nen på KU tage magten over it-systemerne. Ad-
ministrationen på KU laver it-systemer ud fra de 
behov, de kender fra (sjovt nok) administratio-
nen. Hvordan skulle de kunne gøre andet?

ET LILLE EKSEMPEL: Ved overgangen til de nye 
it-systemer er der lagt stor vægt på, at der i e-
mails, breve osv. bliver anvendt korrekt logo for 
fakultet og universitet. Det lyder selvfølgelig for-
nuftigt, at brande KU i alle former for kommuni-
kation. Virkeligheden er bare, at det er meget 
mere vigtigt, for den enkelte professor at brande 
sin forskningsgruppe, for det er denne branding, 
der er med til at skaffe penge til huse. En tom-
melfingerregel på SUND er, at den enkelte forsk-
ningsgruppe selv skal skaffe 85 procent af mid-
lerne, og de sidste 15 procent kommer centralt 
fra KU. Så et alternativ til den ’centrale’ branding 
kunne være at tilbyde en branding service til hver 
enkelt forskningsgruppe.

Alt i alt mangler vi en mere direkte kommuni-
kation mellem forretning og it på KU, og det er 
både synd og skam. De nye it-systemer er et af de 
vigtigste projekter på KU i mange år.

It på KU: Systemerne  
tjener administratorerne 
bedre end forskerne

forretningen nedsat en ’forsknings-it følgegrup-
pe’ som har til formål at give input til it-strategi-
en. I denne følgegruppe deltager udvalgte forske-
re, udpegede af dekanerne til at repræsentere 
forretningen på fakulteterne.

På samme måde har vi nedsat ændringsudvalg 
for de store administrative it-systemer, hvor bru-
gerrepræsentanter deltager i beslutninger om-
kring hvilke ændringer, der skal implementeres 
på systemerne. Sidst men ikke mindst har vi net-
op gennemført en stor brugertilfredshedsunder-
søgelse for at dokumentere (u)tilfredsheden med 
it-understøttelsen på KU, og dermed give input 
til videre handling.

EKSEMPLET MED KORREKT logo i e-mails har 
ikke noget med dialogen mellem it og forretning 
at gøre – det handler om en ’brandingbeslutning’ 
truffet af LT, som Kommunikation og Koncern-it 
igennem mange år har understøttet med en tek-
nisk løsning. 

Alt i alt bliver der gjort rigtig meget for at sikre 
en bedre it-understøttelse af forretningen på KU 
fremover. Når man tager udgangspunktet i be-
tragtning, vil udfordringen ikke blive løst nemt 
og hurtigt, men det kræver fremadrettet en tæt 
dialog med forskerne blandt andet – hvilket vi ar-
bejder proaktivt for i hele it-organisationen.

Koncern-it er i aktiv  
dialog med brugerne

>

torforskningsinstitutter, men når fusionen nu har 
fundet sted, så er konsekvensen en understreg-
ning af at universiteterne også skal påtage sig ud-
redningsopgaver. I sådanne skal man forholde 
sig politisk neutralt til emnet og overlade de poli-
tiske beslutninger til de rette beslutningstagere. 
Det er netop hvad der er sket i denne sag. Rap-
porten er rekvireret af regeringens burka-udvalg 
som gør forarbejdet til at politikerne kan agere 
politisk som de nu må beslutte. 

Som tillidsrepræsentant for de ansatte forskere 
og undervisere, der har medvirket i udredningen 
finder jeg, at debatten i Universitetsavisen 
2/2010 i urimelig grad har ladet den kritik, man 
aldeles berettiget kan rejse af det forhold, at Uni-
versitetsloven de facto ophæver skellet mellem 
fri forskning og pålagt forskning, ramme de an-
satte der løste opgaven. Det gælder Universitets-
avisens egen dækning såvel som Heine Ander-
sens kommentar. Universitetet vil få flere udred-
ningsopgaver i årene der kommer, og universite-
tet bør påtage sig dem, med alle de problemer de 
så forårsager. Det vil blive mange, og jeg kan på 
mange måder tilslutte mig Andersens generelle 
bekymringer om hvordan grænserne skal afkla-
res i fremtiden. 

Nedskæringer kan koste arbejdspladser  
i det private

NeDsKæRiNgeR
Af Anne Eiby, naturgeograf

Som leder hos en af landets største private rådgi-
vere undrer jeg mig over de aktuelle nedskærin-
ger og afskedigelser på centrale fagområder på 
Københavns Universitet – geomorfologi, jord-
bund og GIS hos geograferne; økologi, zoologi og 
botanik hos biologerne. Disse fagområder uddan-
ner netop de kandidater, vi og kommunerne har 
brug for i vores VVM-undersøgelser (VVM= 
Vurdering af virkninger på miljøet) for at leve op 
til EU’s skrappe miljøkrav.

Det giver god mavefornemmelse at foreslå et 
alternativ for en ny motorvej mellem Ølholm og 
Vejle, som ikke forstyrrer de landskabeligt værdi-
fulde og orkidebevoksede ravinedale ved Vejle 
ådal. Og det er pragtfuldt at stå på Danmarks 
hidtil største faunabro over motorvejen ved Give 
og se, at den ligger godt i forhold til Pilkmosen, 
og at der er friske krondyrspor på den. Jeg kan 
nævne mange flere eksempler på, at vores råd-
givning virker.

De EU-påkrævede VVM-undersøgelser af 
blandt andet store infrastrukturanlæg er baseret 
på en registrering af det eksisterende landskab, 
jordbundstype, kulturmiljø, friluftsliv, plante- og 
dyreliv og sammenhængen mellem disse fakto-
rer. Dette er helt nødvendigt – og i øvrigt et EU-
krav – for at kunne vurdere påvirkningerne af et 
givent anlæg og at kunne sammenligne alternati-
ver på et internationalt niveau. Undersøgelserne 
gennemføres af geografer, biologer, hortonomer, 
landskabsforvaltere og landskabsarkitekter i et 
tværfagligt samarbejde. 

Geografen skal kunne se på topografien og 
arealanvendelsen, hvordan landskabet er dannet 
og har været udnyttet, og hvilken jordbundstype 
der er. Endvidere skal geografen have oplært en 
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biOgRAFi

Af Dan Ch. Christensen

Ørsted er ud over Tycho Brahe og Niels Bohr én 
af de få danske naturvidenskabelige stjerner, der 
stråler på det internationale firmament. Det var 
Ørsted, det lykkedes at overvinde de etablerede 
fakulteters modstand mod at give plads til et na-
turvidenskabeligt fakultet på KU i 1850, ved at 
bane vejen for Den polytekniske Læreanstalt (i 
dag Danmarks Tekniske Universitet) som en tro-
jansk hest i to gamle professorgårde, og det er 
Ørsted, der har lagt navn til det nuværende insti-
tut for fysik og kemi: H.C. Ørsted Instituttet. 

På den baggrund kan man undre sig over, at 
denne superstar og pioners liv og virke hidtil ikke 
har været gjort til genstand for en videnskabshi-
storisk biografi. Ganske vist har digteren Carsten 
Hauch skrevet en udmærket levnedsskildring, 
men det er over 150 år siden, og han havde ikke 
det omfattende kildemateriale til sin rådighed, 
som nu er tilgængeligt. 

Videnskabshistorikeren Kirstine Meyer har 
skrevet udmærkede kommentarer til hans natur-
videnskabelige skrifter for snart 100 år siden, 
men de er præget af 1920’ernes positivistiske for-
domme om, hvad der dengang blev anset for kor-
rekt videnskabelig teori og metode. Hendes ensi-
dige tilgang førte desuden til, at hun adskilte 
hans karriere på fysikkens og kemiens områder 
fra hans kulturelle virksomhed i bredere forstand 
og så bort fra den sidste. 

Den del af hans virke, som rækker ud over det 
snævert naturvidenskabelige, altså hans universi-
tetspolitiske, hans æstetiske og filosofiske, hans 
politiske og religiøse betydning – for ikke at tale 
om hans privatliv – har hidtil været et uudforsket 
territorium.

Derved skæres Ørsteds liv og virke over i to af 
hinanden uafhængige dele, og det almindelige 
indtryk af ham kolliderer ikke blot med hans 
selvforståelse, men også med Guldalderens am-
bition om at konstruere den menneskelige tilvæ-
relse som en meningsbærende helhed.

sin helt egen vej
I dag ligger der et meget omfattende kildemateri-
ale gemt i danske (Det kgl. Bibliotek, Danmarks 
Tekniske Museum, Videnskabernes Selskab, 

VIDENSKABET

H.C. Ørsted 
banede vejen 
for det moderne 
gennembrud
I ny, stor biografi møder vi en H.C. Ørsted, 
der var lige så stor en kulturpersonlighed som 
han var naturvidenskabsmand   

Niels Bohr Arkivet og Rigsarkivet) og i udenland-
ske arkiver. Det viser, hvordan Ørsted allerede 
som ung student sprang ud som en rebel, der gik 
sine helt egne veje og gjorde op med den etable-
rede mekaniske atomteori. 

Man kan roligt sige, at han indledte sin akade-
miske karriere med at spænde ben for sig selv, da 
han – i en situation hvor fagene fysik og kemi 
knap nok havde én lærestol på universitetet, og 
hvor teologerne gjorde deres yderste for at holde 
dem ude – kritiserede det videnskabsteoretiske 
grundlag (paradigme), som de få naturvidenska-
belige lærere inden for astronomi og matematik, 
der trods alt var, bekendte sig til. 

Dette paradigme var den parisiske – af Newton 
inspirerede – atomteori, ifølge hvilken naturen er 
opbygget af atomer, en slags materielle bygge-
klodser, der forandrer stoffets struktur ved hjælp 
af kræfter, der materialiserer sig i flygtige væsker 
med specifikke egenskaber som kulde og varme, 
lys og mørke, positiv og negativ elektricitet, og så 
videre. 

Ørsted skød dette paradigme ned som det rene 
gætværk, forkastede den materialistiske teori om 
stoffer og væsker til fordel for en dynamisk teori, 
hvor al forandring sker takket være kræfter, der 
ikke kan sanses i sig selv, men hvis virkninger i 
form af varme, lys, elektricitet og magnetisme 
kan undersøges empirisk. 

Ørsteds dynamiske projekt var radikalt og in-
spireret af Kant. Begge var overbeviste om, at de 
forskellige kræfter til syvende og sidst udsprang 
af én fælles urkraft, og Ørsted sluttede derfor, at 
de kunne bringes til at agere indbyrdes, for ek-
sempel elektricitet med magnetisme, hvilket de-
res modstandere hævdede umuligt ville kunne 
ske. 

Læsterligt til grin
Ørsted fik ingen støtte i Danmark, knap nok i ud-
landet og slet ikke i Paris, hvor man trak overbæ-
rende på skuldrene af hans metafysik. Ikke desto 
mindre stillede Ørsted sig i spidsen for et inter-
nationalt netværk, der fik vind i sejlene med A. 
Voltas opdagelse af galvanismen (Volta-søjlen). 
Hans gode ven, den tyske romantiker J.W. Ritter 
havde allerede før Volta påvist, at galvanisme var 
elektricitet frembragt af kemiske kræfter, og de 
to blev nære venner.

Sangvinsk besluttede Ørsted at skaffe sin ven 
datidens Nobelpris i fysik og kemi (Napoleonpri-
sen), men han blev læsterligt til grin, da hans for-
søg på at påvise Ritters tese om Jorden som et 

galvanisk element kiksede totalt. Slukøret vendte 
Ørsted hjem fra sin store dannelsesrejse til sine 
skadefro kolleger på universitetet, hvortil rygtet 
om hans ydmygelse var ilet i forvejen.

Hverken Ritter eller Ørsted havde dog tabt tro-
en på deres dynamiske projekt. Ja, Ritter havde 
sågar tolket videnskabshistorien i et horoskop og 
profeteret, at deres projekt ville få sit definitive 
gennembrud i efteråret 1819 eller senest i foråret 
1820. Utroligt som det synes, holdt denne profeti 
stik – blot blev Ørsted alene om at opdage, at en 
elektrisk leder ført hen over en magnetnål får 
denne til at slå ud, da den alkoholiserede og opi-
umsrygende Ritter døde allerede i 1810. 

beskyldt for slumpetræf
Denne opdagelse, som slog den akademiske ver-
den med forundring, revolutionerede fysikkens 
verdensbillede. For at pille glansen af Ørsteds be-
drift har nogle videnskabshistorikere beskyldt 
ham for at have snublet over opdagelsen ved en 
tilfældighed. Lidt ligesom Coloumbus, der var på 
jagt efter søvejen til Indien, men opdagede Ame-
rika. 

Det rimelige i denne analogi består deri, at Ør-
sted havde forventet, at interaktionen mellem 
den elektriske leder og kompasnålen ville ske 
vinkelret på lederen og ikke i dannelsen af et 
elektromagnetisk felt, hvis kraft udfoldede sig i 
spiralform. Ørsteds opdagelse var således revolu-
tionerende i dobbelt forstand: dels påviste han, 
at to forskellige kræfter (den elektriske og den 
magnetiske) kunne kommunikere, og dels påvi-
ste han den usædvanlige form, hvori disse kræf-

FØLsOMT FYsiKeRbLiK – 

Ørsted får en kongenial behand-

ling i ny biografi af dr.phil. Dan 

Ch. Christensen. Denne kronik er 

baseret på hans bog Naturens 

tankelæser. En biografi om Hans 

Christian Ørsted. 1210 sider, for 

nylig udkommet på Museum 

Tusculanums Forlag, Københavns 

Universitet. 

vil være med til at »understøtte de vigtige miljø-
opgaver, som kommuner og private rådgivere 
har?« 

Det spørgsmål kan besvares med et klart ja! 
Københavns Universitet vil også fremover uddan-
ne dygtige kandidater inden for geo- og bioud-
dannelser, der kan udføre miljøopgaver for priva-
te virksomheder og offentlige myndigheder.

Det Naturvidenskabelige Fakultet udbød i stu-
dieåret 2009-2010 250 kurser på geo- og bioud-
dannelserne. Af disse aflystes tre valgfrie kurser 
med tilsammen 29 tilmeldte studerende, som 
blev tilbudt andre kurser. I alt var der over 8.000 
tilmeldinger til kurserne. 

Dekanatet og de relevante studieledere, stu-
dienævn og institutledelser har primo marts 
2010 gjort status vedrørende fakultetets 11 geo- 
og biouddannelser med hensyn til behovet for ju-
steringer af studieordninger for 2010-2011. Der 
forventes ikke ændringer i udbud af obligatoriske 
kurser på hverken bachelor- eller kandidatniveau 
eller i udbud af valgfrie kurser på bachelorni-
veau. Formentlig vil omkring ti valgfrie kurser 
blive nedlagt, der enten har haft mindre end ti 
tilmeldte studerende årligt, eller som tidligere er 
blevet aflyst på grund af manglende interesse. 

Det Naturvidenskabelige Fakultet er løbende i 
dialog med erhvervslivet og offentlige myndighe-
der. Det sker bl.a. gennem fakultetets aftagerpa-
neler, hvor der sidder repræsentanter fra offentli-
ge og private virksomheder med stor indsigt i be-
skæftigelses- og uddannelsesområdet. Fx sidder 
Stig P. Christensen, der er udviklingsdirektør i 
COWI, i aftagerpanelet for Miljø og energi. 

Aftagerpanelerne bidrager til at bygge bro mel-
lem fakultetets uddannelser, arbejdsmarkedet og 
de almene samfundsinteresser. Yderligere skal de 
sikre kvaliteten og relevansen af fakultetets ud-
dannelser, så fakultetet uddanner kandidater, 
der matcher omverdenens behov.

Det er trist og hårdt for alle parter, når budget-
tet kræver en tilpasning af medarbejderstaben. 
Staten har i en længere årrække skåret to procent 
(’grønthøsteren’) i de frie basismidler til universi-
teterne. Modsat har der været en vækst i de mid-
ler, fakultetets medarbejdere tiltrækker fra kon-
kurrenceudsatte puljer. En del af de midler går til 
aktiviteter, som bidrager til uddannelse af kandi-
dater med de kompetencer, som Anne Eiby efter-
lyser. 

Som eksempler kan nævnes et nyt grundforsk-
ningscenter om biodiversitet ledet af professor 
Carsten Rahbek, Biologisk Institut; et nyt hydro-
logisk observatorium og eksperimentarium, HO-
BE, ledet af professor Karsten Høgh Jensen, Insti-
tut for Geografi og Geologi; et nyt professorat i 
’conservation biology’, som er besat af en interna-
tional anerkendt forsker fra Cambridge Universi-
ty: et nyt uddannelsesinitiativ på kandidatniveau 
inden for natur- og miljøforvaltning, der etable-
res i et samarbejde mellem Det Biovidenskabeli-
ge, Det Farmaceutiske og Det Naturvidenskabeli-
ge Fakultet 

Københavns Universitet kan således fortsat til-
byde attraktive uddannelser inden for de klassi-
ske geo- og biokerneområder og uddanne kandi-
dater med relevante kompetencer til offentlige 
myndigheder og private rådgivningsfirmaer. 

Jeg deler fuldt Anne Eibys syn på de spænden-
de og vigtige arbejdsfelter i samfundet, som disse 
uddannelser åbner op for og vil hermed tilbyde 
relevante virksomheder at indgå i et samarbejde 
med Det Naturvidenskabelige Fakultet om bedre 
at synliggøre disse muligheder for børn og unge i 
folkeskolen og ungdomsuddannelserne, hvis vi-
gende søgning til uddannelserne er en hovedår-
sag til miseren.

>
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sKRiV TiL ViDeNsKAbeT
Videnskabet er stedet hvor både studerende, forskere og andre har mulighed for 

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

Bidrag til Videnskabet har form af en kronik og fylder maks. 10.000 enheder med 
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ter kommunikerer (det spiralformede elektro-
magnetiske felt). 

Usædvanligt, fordi andre fysiske kræfter, for 
eksempel tyngdekraften, følger afstandskvadrat-
loven og virker i en lige linje mellem to punkter.

At opdagelsen ikke indfandt sig ved et slumpe-
træf, men var et resultat af målrettet forskning, 
viser de lærerige videnskabsteoretiske overvejel-
ser, Ørsted måtte gøre sig. Ligesom Newton ikke 
vidste, hvad tyngdekraften var (men nok kunne 
sætte tal på den), mente Ørsted med Kant, at de 
fysiske urkræfter kun havde metafysisk eksistens 
og derfor ikke kunne studeres empirisk. At de 
imidlertid måtte eksistere (ligesom tyngdekraf-
ten, der heller ikke kan iagttages i tid og rum) fik 
ham til at tale om naturtanker, der kunne læses, 
og hvis virkninger kunne beskrives som naturlo-
ve. 

De måtte findes via tankeeksperimenter, som 
han insisterede på at visualisere for sit indre øje, 
alt imens han fraskrev sig muligheden for at brin-
ge dem på matematisk formel. Ørsted var ingen 
stor matematiker og forlangte en fysisk fysik på 
bekostning af en matematisk. 

Langt fra forskning til faktura
Første gang han forestillede sig den elektromag-
netiske effekt var, da han i 1802 reflekterede 
over et af Ritters eksperimenter. Anden gang var 
da han som medlem af Videnskabernes Selskab i 
1809 udskrev en prisopgave om effekten, som in-
gen dog kunne besvare tilfredsstillende (før han 
selv gjorde det), og tredje gang var, da han be-
skrev elektromagnetismen som tankeeksperi-

ment i sit fysiske hovedværk (Ansicht/ Recher-
ches) i 1812. Myten om at opdagelsen skete, fordi 
hans laboratorieassistent tilfældigvis kom til at 
slutte strømmen i nærheden af en kompasnål, er 
altså det rene vrøvl.

Det er ligeledes en misforståelse at forestille 
sig, at Ørsteds naturvidenskabelige forskning 
skulle være motiveret af teknologiske nyttehen-
syn. Ørsteds opdagelse var tyve år undervejs, og 
da den var gjort og anerkendt, gik resten af hans 
liv uden at tage skridtet ’fra forskning til faktura’. 

Ørsted ville ikke have haft en chance i dagens 
politiske nytteklima. Hvem vil investere i tekno-
logisk forskning, der ikke lover økonomisk afkast 
de første tyve år – og heller ikke engang leverer 
det de efterfølgende tredive? Selv om Ørsteds 
opdagelse kom til at revolutionere vor tekniske 
og civilisatoriske hverdag, var det en utilsigtet 
konsekvens, han ikke havde blik for. 

Hvad der interesserede ham var at ændre den 
rådende materialistiske og mekaniske verdens-
anskuelse og føre Kants videnskabsteori til sejr. 
Hvad der besjælede ham var en ren og skær er-
kendelsesmæssig interesse, der ville hjælpe men-
nesker til at føle sig hjemme i den fysiske natur, 
de lever i. Og som bedst skildres i kunsten: i mu-
sikken, i landskabsmaleriet og i litteraturen. Selv 
anså han sin største betydning at ligge i de man-
ge forelæsninger, han holdt for kunstnere, der 
havde brug for at forstå og læse naturens tanker 
(naturlovene). 

Hos ham lærte Guldalderens komponister og 
malere at forstå de love, der styrer naturens 
kræfter (blandt andet lyde, lys og farver), og som 

giver mennesker akustisk og visuel glæde. For 
Ørsted skulle naturvidenskabelig forskning ikke 
degraderes til at spille tjenestepige for tekniske 
opfindelser, men udfolde sig som en opdagelses-
rejse ind i naturens og kunstens skønne verdener.

Privatmennesket Ørsted
Sammen med sin bror Anders Sandøe, landets 
måske største jurist nogensinde, satte han sig i 
spidsen for indførelsen af Immanuel Kants filoso-
fi i Danmark ved at redigere tidsskriftet Philoso-
phisk Repertorium. I fællesskab studerede de 
Kants erkendelsesteori og dens metafysiske 
grundlag, og ligesom deres forbillede undrede de 
sig over hvilken sammenhæng, der kunne være i 
menneskesindet, som på den ene side er betaget 
af ’stjernevrimlen over os’ og på den anden side 
er optaget af ’moralloven i vores indre’. 

De aftalte en arbejdsdeling, der satte sig som 
mål at bygge bro over den naturvidenskabelige 
verdens determinisme og moralfilosofiens grund-
sætning baseret på antagelsen af menneskets frie 
vilje. Broderen, der havde ansvaret for udform-
ningen af statens lovgivning, protesterede på et 
tidspunkt over den enevældige konges brud på 
retsstatens helligste principper, og A.S. Ørsted 
blev derfor tvunget til at opgive sin ytringsfrihed. 

I den situation måtte H.C. Ørsted optræde som 
talerør i den borgerlige offentlighed for dem beg-
ge, en opgave han varetog ved at grundlægge 
Guldalderens tre vigtigste tidsskrifter: et æste-
tisk, et politisk og et tredje til forsvar for trykke-
friheden. Gennem disse medier fik de to brødre 
afgørende indflydelse på den offentlige opinion 
som talsmænd for den lærde republik. 

De smukke følelsesmæssige bånd mellem de to 
berømte brødre står i ejendommelig kontrast til 
deres tre yngre brødres anløbne karakterer. Et af 
disse sorte får blev anklaget for mord på en offi-
cer, et andet bragte faderen i økonomisk uføre 
gennem sine bedragerier, og en tredje bror var 
en håbløs døgenigt. Grundige kildestudier afslø-
rer endvidere Ørsteds datters ikke ganske vellyk-
kede forsøg på at slette sporene efter hans ung-
doms ulykkelige forlovelseshistorie. 

Ved at optrævle disse hidtil ukendte træk af 
Ørsteds privatliv og ved at kulegrave hans breve 
til og fra bl.a. Ritter, Oehlenschläger og H.C. An-
dersen får vi nu et langt mere nuanceret portræt 
af Ørsted.  

Ses hans liv og virke i et længere perspektiv, 
bliver det klart, at Brandes’ overfladiske affærdi-
gelse af Ørsted og Guldalderen må revideres. 
Snarere end Brandes er det Ørsteds naturviden-
skabelige livssyn, hans inspiration af Guldalde-
rens kunstnere og hans kritik af statskirkens dog-
mer, der banede vejen for det moderne gennem-
brud.

»For Ørsted skulle 
naturvidenskabelig 
forskning ikke degra-
deres til at spille 
tjenestepige for tekni-
ske opfindelser, men 
udfolde sig som en 
opdagelsesrejse ind i 
naturens og kunstens 
skønne verdener.«
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Overvejer du en ph.d.?

Risø DTU:

PhD in Polymer Photovoltaics / 
Polymer Solar Cells, I
Ansøgningsfrist: 31. marts

Risø DTU:

PhD in Polymer Photovoltaics / 
Polymer Solar Cells, II
Ansøgningsfrist: 31. marts

DTU annoncerer året rundt ph.d.-stipendier inden for blandt 
andet miljø, matematik, fysik, informatik, kemi, bioteknik, kemi-
teknik, elektronik, kommunikation, rumforskning, konstruktion, 
produktion, byggeri, transport og life science. 

For tiden har vi bl.a. følgende ledige ph.d.-stipendier:

Hold også øje med vores hjemmeside 

www.dtu.dk 

-  måske er der et ph.d.-studium, 

 som interesserer dig.
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BØGER

sVeRige

Af Gry Bartroff Gaihede

På forsiden ligger en halvnøgen 
stregtegnet kvinde og krænger sit 
skød pivåbent. »Välkomna till 
min konferens,« siger en anden 
af bogens nøgne kvindefigurer, 
»Du får välja vad du vill från min 
meny.«

Så jävla normal hedder sven-
ske Nina Hemmingssons samling 
af tegninger fra 2006 til 2009, og 
bogen udgør et kladdeagtigt uni-
vers med skitser af hungrende 
mennesker, der har huller til øjne 
og stumper til ben. Sådan kan 
man ikke orientere sig. Derfor 
græder, sveder og klatter de på siderne. Deres rungende sult efter 
kærlighed har fået de fleste til at klæde sig mere eller mindre nøg-
ne. 

Alene er de ikke desto mindre alle sammen, og de mange kærlig-
hedsprogram-erklæringer har derfor postulatets karakter. »Jag är 
din allrafinaste cowboy, du älskar mig så mycket,« siger for eksem-
pel hun, der har sværtet læber og kinder til med rosa blush. Noget 
svar får hun ikke af nogen – og sådan er alle Hemmingssons figu-
rer blottede og ladt alene, og det er altså forpulet normalt, skal 
man tro titlen. 

Underkrop uden overjeg 
»Den här boken innehåller bilder och ord som kommer fram när 
jag är trött, ledsen eller arg och inte vet vad jag hållar på med läng-
re,« siger forfatteren på bogens bagside. Det giver god mening: 
kunstneren har i tusmørketimen sluppet kontrollen, og disse teg-
ninger er piblet frem af sprækkerne. 

Tilbage på papiret er så denne verden befolket af krænkere, 
gramsere og tonsere. Liderlige, sultne og barnlige vakler de rundt i 
en verden med enkelte nøgne træer, et par trætte tulipaner og nog-
le fugle med skræp-åbne næb. 

For en af bogens kvinder sker retfærdigheden til sidst fyldest: 
»Alla trodde att jag var tokig men så dog jag och då obducerades 
jag och min hjärna var helt normal.« 

Så kras er Nina Hemmingsson, der blandt andet tegner for avi-
sen Aftonbladet. Alene for hende kunne man overveje et abonne-
ment – det her er en fucking god bog.

Nina Hemmingsson: Så jävla normal, Kartago, er udkommet.

Narrefisse i ørkenen
sAUDi-ARAbieN

Af Christoffer Zieler

I sin grundlæggende fjantethed minder Pigerne fra Riyadh om tv-
dramaet Sex and the City, som bogen også refererer på omslaget. 
Forskellen er bare, at Rajaa Alsaneas fire rige, overspændte kvin-
der fra Saudi-Arabien næsten ingen sex oplever. 

Ikke uden for sindets køretekniske anlæg, i hvert fald. Pigerne 
romantiserer fremtidens ægteskaber, de holder uskyldige stævne-
møder i storcentre, de smægter, de drømmer, de skuffes, de svig-
tes, de ruger, de elsker. Men de får så lidt socialt råmateriale – 
mænd – at arbejde med. Derfor overskriftens forslag til en alterna-
tiv titel.

Ikke at det er den pink bogs skildrede kvinder, der er problemet, 
(selv om de faktisk er forbavsende lydige, gudfryg-
tige og dydige). Bogen er nemlig især en samfunds-
kritik, som bør svie i modtagerlandet. Det er det 
sexfikserede ørkenland, der ikke giver sine borgere, 
hvad de behøver. Alsanea skildrer et samfund, der 
har klemt benene så hårdt sammen om sexlivet, at 
man bliver blå i hovedet af at læse om det.

Kulturmobbeoffer
Saudi-Arabien er en af de ret få stater, som det er 
kulturelt okay for danske politikere at kalde navne 
(Nordkorea, Kina og USA er vel er de eneste andre 
lande, man må hade ukritisk i den danske debat).

Til gengæld ved vi ikke andet om saudierne, end 
at de er onde ved kvinder og ’har let til terror’, på 
samme måde som finnen i gamle dages fordomspla-
gede geografi plejede at ’have let til kniven’.

Så bogens berettigelse, og årsagen til at man tilgi-
ver en noget raslende oversættelse, er at den fortæl-

ler os noget, vi umuligt kunne erfare på egen hånd. Her er et kig 
under sløret eller, om man vil, ned i Saudi-Arabiens sunni-under-
bukser (det sidste er ikke en religiøs reference – rolig! – slå det 
op). 

Nogle gange er det et rørende kig, andre gange stærkt irriteren-
de.

Pigerne fra Riyadh er noget så besynderligt som kvinder i Saudi-
Arabien, der tænker selv, træffer (visse) beslutninger og er skrupli-
derlige. Derfor er bogen læseværdig.

Rajaa Alsanea: Pigerne fra Riyadh, Borgen, er udkommet.

To nuancer 

af pink 
Vi har læst et par bøger fra hver 
sin ende af et pink paradigme

TOM Og HULLeT – 

Den voldsomt villige 

kvinde på forsiden har et 

enfoldigt udtryk, men er 

'Så jävla normal'. 

ØJeNsMeRTe – Den 

grafiske produktion af 

'Pigerne fra Riyadh' for-

tjener stor ris. Sjældent 

er et bogomslag blevet 

knaldet sammen med en 

sådan ligegyldighed. 

Mutters i mørket
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KALENDER

26.-29. marts  6.-7. april  8. april  8.-9. april

Translation and manipulation 
of information
GÆSTEFORELÆSNING – Professor Roberto 

Valdeón, University of Oviedo, Spanien, er in-

ternational ekspert i oversættelse af journalisti-

ske og politiske tekster

Tid: 26/3 kl. 11-13 

Sted: KUA, lok. 25.0.26 

Arr.: Institut for Engelsk, Germansk og Ro-

mansk, www.engerom.ku.dk

Det Lille big bang og Higgs 
på CeRN
AKTUELT FRA FORSKNINGEN – Af professor, 

dr.scient. Jens Jørgen Gaardhøje

Tid: 29/3 kl. 19.30

Sted: H.C. Andersens Boulevard 35

Arr.: Videnskabernes Selskab. Adgangskort fås 

via www.royalacademy.dk

Nationalisme 
EURECO LECTURES – Nationalism and National 

Identities in Europe: Challenges of Belonging in the 

Face of Globalization af professor Ulf Hedetoft, Hi-

storie, SAXO-Instituttet

Tid: 6/4 kl. 15.15-17 

Sted: Studiestræde 6, Anneks A

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

samfundsforskerens rolle i 
samfundet
FOREDRAG – Af Niels Kærgård, Afdeling for Inter-

national Økonomi og Politik, KU

Tid: 7/4 kl. 15.15–17.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 7.0.34

Arr.: Forum for Samfundsvidenskabernes Filosofi, 

www.samfil.dk

 

The religion of mathematical 
beauty
SEMINAR – About the English theoretical physicist 

Paul Dirac. By guest lecturer Professor Graham Far-

melo, the Science Museum in London 

Tid: 8/4 kl. 14.15 

Sted: Aud. A, Niels Bohr Institutet 

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

Hvalers fødesøgning i det fri
FOREDRAG – Lektor Peter T. Madsen, Biologisk In-

stitut, Aarhus Universitet, fortæller om, hvordan 

forskellige barde- og tandhvaler fanger deres byt-

tedyr 

Tid: 8/4 kl. 19.30 

Sted: Auditorium A, Biologisk Institut, Universitets-

parken 15

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

dk/dnf

Actionmættet krimi møder 
egyptisk gud 
FORFATTERAFTEN – Forfatteren Anne-Marie 

Vedsø Olesen har formået at tilføre sine okkulte 

krimier en særlig litterær kvalitet, der har begej-

stret både anmeldere og læsere. Hør hende læse 

op fra Gudernes Tusmørke

Tid: 8/4 kl. 20 

Sted: Vartov, Farvergade 27, opg. H

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkredsen.dk

being a Muslim woman in 
Denmark
FOREDRAG – Hvordan opfattes ligestilling, med-

borgerskab, køn, kultur og religion bag sløret på 

danske, muslimske kvinder? En ny rapport bestilt af 

ligestillingsministeren sætter fokus herpå

Tid: 9/4 kl. 13.15-15.00 

Sted: KUA, lok. 23.4.39, Njalsgade 126 

Arr.: CESEM, www.cesem.ku.dk. Tilmelding på 

cesem@hum.ku.dk 

bolig udlejes

København Nordvest
106 kvm. i to plan i Københavns 

Nordvestkvarter fremlejes møb-

leret fra 15. april til 15. august 

2010. Indeholder bad, spisekøk-

ken, stor stue, soveplads og sove-

værelse/børneværelse. Adgang 

til stor tagterrasse. Husleje: 8.500 

kr./md.

Kontakt: Vibeke Louise Christen-

sen, e-mail: via@appia.dk, tlf. 

7255 4142.

København V
Bolig udlejes medio maj-medio 

september 2010. Vesterbro, 112 

kvm. Soveværelse, 2 stuer, spise-

køkken, vaskemaskine, internet, 

lille altan, stor gård. 12.000.kr./

måned. 

Kontakt: Eva Lind, e-mail: evaso-

phielind@yahoo.dk, tlf. 6060 

9236.

Amager 
Soonest possible, for 12 months. 

Prolongation negotiable. Size: 38 

sqm. No furniture. 4.400 kr. pr. 

month (all incl.). Deposit: 12.000 

kr. Laundry, balcony, depot. non 

smoker, no pets. 100 m to metro-

station. Tenant: 1 person, resear-

cher, student etc. 

Contact: F. Gaini, e-mail: fgaini@

sol.dk.

Kollegier

Valkendorfs Kollegium
Periode: pr. 1. maj 2010 bliver 1 

plads ledig.

Målgruppe: Studerende fra Det 

Biovidenskabelige Fakultet, der 

har bestået 2 års normeret stu-

dietid.

Kollegiet: Vi bor 22 alumner i en 

gammel villa i Sankt Peders Stræ-

de med en stor have. Kollegiet 

har selvstyre, hvilket vil sige, at 

ansvarsbevidsthed og socialt en-

gagement blandt beboerne er 

vigtigt for husets trivsel. 

Husleje: 1.400 kr. pr. md.

Ansøgning: Ansøgningsskemaet 

kan udfyldes og printes ud fra 

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

lig/ Ansøgningsskema vedlagt 

dokumentation for 2 års bestået 

studietid samt et brev hvori du 

fortæller om dig selv og hvorfor 

du gerne vil bo på Valkendorfs 

kollegium (1 side) indsendes til 

Vejledning & Optagelse, Fiol-

stræde 1, 1171 København K. Ud 

fra ansøgningerne udvælges et 

antal ansøgere, som vil blive ind-

kaldt til en samtale d. 15. april 

fra kl. ca. 17-19 på kollegiet, med 

eforen og tre beboere. Det er 

nødvendigt at komme til samta-

len, hvis man ønsker optagelse.

Ansøgningsfrist: 8/4-10.

borchs Kollegium
Ledig alumneplads pr. 1. juni 

2010 for studerende ved Det Hu-

manistiske, Det Naturvidenska-

belige og Det Teologiske Fakul-

tet på Københavns Universitet, 

der har bestået to års normeret 

studietid. 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.borchen.dk.

Husleje 1400 kr. pr. md. samt  

125 i husskat. Ansøgningsskema-

et kan udfyldes og udskrives fra: 

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

Bolig/. Ansøgning sendes til Kø-

benhavns Universitet, SU-konto-

ret, Fiolstræde 1, 1171 Kbh. K. 

Dokumentation for to års bestå-

et studietid vedlægges. Studen-

ter fra Ribe Katedralskole er for-

trinsberettigede.

Ansøgningsfrist: 16/4-10.

ViP-stillinger

Jura

Lektor i komparativ 
forfatningsret
Ledig lektorstilling på Jura. An-

sættelse forudsætter videnska-

belige kvalifikationer svarende 

til det, der kan opnås på grund-

lag af ansættelse som adjunkt el-

ler tilsvarende. Ansøgeren skal 

kunne dokumentere videnskabe-

lig produktion på internationalt 

niveau. Der lægges desuden 

vægt på, at ansøgeren kan doku-

mentere erfaring med undervis-

ning samt pædagogiske kvalifi-

kationer.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

ger/.

Ansøgningsfrist: 16/4-10, kl. 

12.00.

Lektor i socialret
Ledig lektorstilling på Jura i so-

cialret, navnlig børn og unges 

retsforhold. Det er en forudsæt-

ning, at ansøgere har kvalifikati-

oner til at forske og undervise i 

dansk socialret med tilhørende 

dele af EU-retten og menneske-

retten. Ansættelse forudsætter 

videnskabelige kvalifikationer 

svarende til det, der kan opnås 

på grundlag af ansættelse som 

adjunkt eller tilsvarende. Ansø-

geren skal kunne dokumentere 

videnskabelig produktion på in-

ternationalt niveau. Der lægges 

desuden vægt på, at ansøgeren 

kan dokumentere erfaring med 

undervisning samt pædagogiske 

kvalifikationer.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

ger/.

Ansøgningsfrist: 3/5-10, kl. 12.00.

eksterne undervisere 
Ledige stillinger som ekstern un-

derviser på den juridiske bache-

lor- og kandidatuddannelse er 

opslået til besættelse pr. 1. sep-

tember 2010 og senere. Stillin-

gerne skal søges elektronisk og 

på baggrund af det fulde opslag.

Fuldt opslag: www.ku.dk/stillin-

ger/vip/. 

Ansøgningsfrist: 23/4-10, kl. 

12.00.

samfundsvidenskab

eksterne lektorater
På Økonomisk Institut er tre 

3-årige eksterne lektorater ledi-

ge inden for flg. fagområder: 2 

lektorater inden for Makroøko-

nomi; 1 lektorat inden for Cor-

porate finance and incentives. 

Stillingerne er til besættelse 1/9-

10 og har et omfang af min. 100, 

maks. 780 timer/undervisningsår.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Peter Erling Nielsen, tlf. 3532 

3008.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger. 

Ansøgningsfrist: 3/5-10 kl. 12.00.

sundhedsvidenskab

Clinical HiV epidemiology
Applications are invited for a fix-

ed-term (5 years) clinical profes-

sorship in Clinical HIV Epidemio-

logy, at the Department of Ort-

hopaedics and Internal Medicine, 

to commence as soon as possible.

The clinical professorship consists 

of a salaried professorship at the 

Faculty of Health Sciences and a 

consultancy in the Capital Region 

of Denmark with service at Rigs-

hospitalet, The Finsen Centre, 

Department of Infectious Disea-

ses. It is a requirement that the 

applicant is accepted for both 

the professorship and the consul-

tancy. 

Full announcement: Applications 

cannot be based on this extract. 

See www.ku.dk/stillinger/vip or 

and www.laegejob.dk.

Application deadline: 15 April 

2010 at 14 noon.     

Associate professors
Applications are invited for 1-2 

positions at the level of associate 

professor (indefinite employ-

ment period), alternatively assi-

stant professor (limited to 3 ye-

ars) in Medical Science Commu-

nication and/or Medical Science 

Heritage Production at Medical 

Museion, Department of Public 

Health, to begin as soon as possi-

ble. 

Full announcement: Applications 

cannot be based on this extract. 

See www.ku.dk/stillinger.

Application deadline: 25/5-10 at 

14 noon.

stipendier

Postdoc-stipendier

Radio Culture and Auditory 
Resources Research infra-
structure
Til det nationale forskningsinfra-

strukturprojekt LARM opslås ved 

Det Humanistiske Fakultet, Kø-

benhavns Universitet, 3 treårige 

postdoc-stillinger til besættelse 

pr. 1. september 2010 eller sna-

rest derefter. Emnerne er: DR’s 

rolle som sprogpolitisk aktør; Ur-

bane soundscapes i radioen; 

Jingler og kendingsmelodier i ra-

dioen. www.larm.hum.ku.dk

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger el. 

kontakt Lone Hasforth, tlf. 3532 

BOLIGER STILLINGER
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  8. april  10.-12. april  12.-13. april

Challenging identities
INTERNATIONAL KONFERENCE – Videnskab på 

tværs

Tid: 8-9/4 

Sted: KUA, lok. 23.4.39 (torsdag) og lok. 27.0.9. 

(fredag) 

Arr.: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, www.

challengingidentities.ikk.ku.dk 

Re:Asyl – rethink, redo, reboot 
asylum
KONFERENCE – Om dansk asylpolitik med oplæg 

fra eksperter i EU’s udlændingepolitik, flygtninge 

og flygtningebørns vilkår. Workshops om bl.a. le-

vevilkår, normativ kritik og aktivisme 

Tid: 10/4 kl. 10-18 

Sted: Chr. Hansen Auditoriet, bygn. 34, Øster Fari-

magsgade 5

Arr.: Re:Asyl, www.reasyl.dk. Tilmelding på re.

asyl.10.april@gmail.com

efter feudalismen
FROKOSTMØDE – Ph.d.-studerende Jacob Tull-

berg fra Afdeling for Historie fortæller, mens du 

nyder din madpakke

Tid: 12/4 kl. 12-13.15 

Sted: KUA, lokale 16.1.32

Arr.: Saxo-Instituttet, www.saxo.ku.dk

Nicolas sarkozy – fra håb til 
skuffelse
DEBATMØDE – Oplæg af Connie Pedersen, DR-

nyheder, og cand.mag. i fransk med et speciale 

om Sarkozys første år ved magten. Tilmelding 

senest 8/4 til franskalumne@hotmail.com

Tid: 12/4 kl. 19.00 

Sted: Brandes-auditoriet, Frue Plads 1

Arr.: Fransk Alumneforening og KU's alumne-

forening Kubulus

 

Tarmens mikrobielle 
økosystem
FOREDRAG – Ved Tine Rask Licht, Fødevarein-

stituttet, DTU

Tid: 13/4 kl. 15-16

Sted: SSI, kantinen, bygn. 37, Artillerivej 5 

Arr.: Polymorfien, www.ssi.dk

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til Anne Sofie Astrup på e-

mail: fieastrup@hotmail.com.

Naturvidenskab

Lektor, Dr. Andreas 
Wanninger
Titel: Udvikling af nerve- og mu-

skelsystemer hos Lophotrocho-

zoa.

Tid: 19/4 kl. 15.30.

Sted: Biologisk Institut, Universi-

tetsparken 15, bygning 10, audi-

torium 1.         

Officielle opponenter: Stefan 

Richter (Rostock) og Guenter 

Purschke (Osnabrueck).

Afhandlingen: Disputatsen kan 

erhverves ved henvendelse til: 

Lektor, Dr. Andreas Wanninger, 

e-mail: awanninger@bio.ku.dk. 

Indstillingen fra bedømmelses-

udvalget kan fås ved henvendel-

se til Det Naturvidenskabelige 

Fakultet, tlf. 3532 4256 eller e-

mail: gin@science.ku.dk.

Disputatsforsvar

sundhedsvidenskab

Anne sofie Astrup
Titel: Cardiovascular morbidity 

and mortality in diabetes melli-

tus - prediction and prognosis.

Tid: 12/4 kl. 14.

Sted: Steno Diabetes Center, Ha-

gedorn Auditoriet.

Officielle opponenter: Professor, 

overlæge, dr.med. Jens

Sandahl Christiansen; overlæge, 

dr.med. Thure Krarup og

professor, overlæge, dr.med. Lars 

Valeur Køber (formand).

Opponenter ex auditorio: Kan 

melde sig til forsvarslederen,

professor Torben V. Schroeder 

på e-mail: torben.schroeder@

rh.regionh.dk.

bestyrelse. Udvalget behandler 

ansøgninger og forestår den vi-

dere proces med henblik på at 

afgive en begrundet indstilling 

til Rektor, som foretager den en-

delige ansættelse. Nærmere op-

lysninger om Regensen, herun-

der aftale om fremvisning af lej-

ligheden, kan fås ved henvendel-

se til den nuværende provst, Erik 

Skyum-Nielsen (esn@hum.ku.dk), 

til klokkerne (regensklokker@

gmail.com) eller portner Finn 

Koch (portner@regensen.dk). I 

øvrigt findes oplysninger om kol-

legiet på www.regensen.dk. 

Henvendelse i øvrigt til fuld-

mægtig Jens Hauge, sekretær 

for Stipendiebestyrelsen, på tlf. 

35 32 28 72 eller jeh@adm.ku.dk. 

Ansøgning stiles til Rektor og 

sendes til Uddannelsesservice, 

Vejledning & Optagelse, att. Jens 

Hauge, Nørregade 10, Postboks 

2177, 1017 København K, mær-

ket "Regensprovst".

Ansøgningsfrist: 26/4-10, kl. 

12.00.

8675, e-mail: loha@hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 15/04-10, kl. 

12.00.

Ph.d.-stipendier

Radio Culture and Auditory 
Resources Research infra-
structure
Det nationale forskningsinfra-

strukturprojekt LARM ved Det 

Humanistiske Fakultet indkalder 

hermed ansøgninger til 6 ph.d.-

stipendier med ansættelse 1. 

september, hhv. 1. oktober 2010 

eller snarest derefter. Emnerne 

er: Radioens rytmer; Analyse af 

formidlingsformater; Den 

mundtlige fortælling; Formidling 

af dansk kulturarv og dansk hi-

storie i årene 1925-1960; B&U; 

Lydkunst – kontekst, historie, 

praksis. www.larm.hum.ku.dk.

Fuldt opslag: Dette opslag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

Blivph.d./stipendieopslag/larm/.

Øvrige stillinger

Regensprovst
Stillingen som Regensprovst bli-

ver ledig og ønskes besat fra 1. 

august 2010. Stillingen, der er 

ulønnet, kan søges af fastansatte 

lærere (professorer eller lekto-

rer) ved Københavns Universitet. 

Regensprovsten agerer som so-

cialt og kulturelt samlende per-

son på Regensen. Til stillingen er 

knyttet en række administrative 

forpligtelser. Provsten deltager 

således i bestyrelsen for Køben-

havns Universitets Kollegiesam-

virke af 1983. Internt arbejder 

provsten sammen med Regen-

sens portner og med beboernes 

valgte ledende repræsentanter, 

de såkaldte klokkere, samt øvri-

ge embedsmænd. Til stillingen er 

knyttet bolig på Regensen. Boli-

gen er på 300 m2. Huslejen er i 

øjeblikket 4.000 kr. pr. måned. 

Der vil blive nedsat et indstil-

lingsudvalg bestående af regen-

sianere samt et medlem af Kø-

benhavns Universitets Stipendie-

Ansøgningsfrist: 15/4-10, kl. 

12.00.

Medicinal chemistry 
The Drug Research Academy at 

the Faculty of Pharmaceutical 

Sciences, University of Copenha-

gen is pleased to announce that 

a PhD fellowship will be availa-

ble from 1 June 2010 to encoura-

ge young science graduates to 

embark on a career in drug re-

search. Medicinal Chemistry – 

Structure-based drug research: 

Design and synthesis of specific 

glutamate receptor ligands. 

www.farma.ku.dk/dra.

Full announcement: Applications 

cannot be based on this abstract. 

See www.farma.ku.dk/stillinger.

Application deadline: 30 March 

2010 at 12 noon.

FORSVAR

Ved konferencen vil brugen af begrebet 'identitet' 

blive undersøgt sammen med de begrebssammen-

hænge, som brugen indgår i, og som former selve 

idéen om identitet. På den ene side vil bidragene 

til konferencen belyse aspekter af forståelsen af 

europæisk 'identitet', herunder i forhold til perife-

rier og minoriteter, men også køn. På den anden si-

de vil spørgsmålet om identiteten, således som det 

tager sig ud fra en række forskellige fagområder, 

blive taget op til tværfaglig debat med synsmåder 

fra filosofi, jura, kønsstudier, studier af genetisk ar-

velighed, historie, mv. Der forelæses på engelsk og 

konferencen er åben for alle.
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SNART KANDIDAT STUDERENDE?
Gør interesse til karriere:
Læs Environmental Chemistry and Health, Landskabs
forvaltning eller en af vores 14 andre kandidatuddannelser 
på LIFE – Københavns  Universitet.
 

Åbent hus, netværks- og karrieredag 23/4: 
Mød studerende, studieledere og færdige kandidater. 

Læs mere på LIFE.ku.dk/aabenthus

Final Uniavisen LIFE ann.indd   1 15/03/10   14.40
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finde sted i Danmark. Ansøgnin-

gen bør indeholde: 1) oplysnin-

ger om arbejdets indhold, 2) op-

lysninger om dets typografiske 

udstyr, 3) detaljeret budget over 

fremstillingsomkostningerne og 

4) oplysninger om evt. søgt eller 

opnået støtte til samme formål 

fra anden side.

Ansøgning sendes senest d. 12. 

april 2010 til Landsdommer V. 

Gieses Legat, c/o Hanna Laulund, 

Institut for Engelsk, Germansk 

og Romansk, Njalsgade 130, 2300 

København S. Der benyttes ikke 

ansøgningsskema.

Yderligere oplysninger: laulund@

hum.ku.dk eller tlf. 2636 1517. 

Legater i Videnskabernes 
selskab 
Videnskabernes Selskab admini-

strerer en række legater: Niels 

Bohr Fondet, Julie von Müllens 

Fond og Inge Lehmanns Legat af 

1983, hvor ansøgere skal have 

mindst en kandidatgrad, samt 

Cayx legatet, som forudsætter 

studier på overbygnings-niveau. 

Der er ansøgningsfrist til alle le-

gater den 1. april 2010. For yder-

ligere informationer, se www.ro-

yalacademy.dk.

Legater

Lektor Marius Danielsens 
Fond 
Målgruppe: Udelukkende stude-

rende ved KU med engelsk som 

hovedfag. 

Støtte: Til opholdsudgifter ved 

studierejser. 

Periode: Hovedsageligt i sidste 

halvår af 2010. 

Ansøgning: Vedlæg angivelse af 

navn, adresse, cpr-nr., e-mail-

adresse og bankoplysninger samt 

udførlige oplysninger om hidti-

digt studium, planer og et bud-

getoverslag samt - hvis muligt - 

bevis for optagelse på et uden-

landsk universitet og udtalelse(r) 

fra min. en faglærer. Sendes til: 

Bestyrelsen for Lektor Marius Da-

nielsens Fond, att. Lektor Jørgen 

Staun, Institut for Engelsk, Ger-

mansk og Romansk, Engelsk 

Afd., Njalgade 130, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 12/4-10.

eva og Henry Frænkels  
Mindefond
Af fondets midler kan der i år 

2010 uddeles ca. 1,6 millioner 

kroner til fremme af forskning af 

kræft-, hjerte- og kredsløbssyg-

domme. Ansøgninger skal ind-

sendes elektronisk på www.fra-

enkel.info. 

Ansøgningsfrist: 1/5-10. 

Landsdommer V. gieses  
Legat
Der indkaldes ansøgninger til 

årets uddeling af Landsdommer 

V. Gieses Legat. Ifølge fundatsen 

kan der ydes tilskud til udgivelse 

i værdigt udstyr af historiske, lit-

teraturhistoriske, kunsthistoriske, 

sproghistoriske, geologiske, geo-

grafiske og arkæologiske vær-

ker. Værkernes forfattere skal 

være danske, og udgivelsen skal 

13. april  14. april   

sprogforandringer
FOREDRAG – Maj-Britt Mosegaard Hansen, The 

University of Manchester, fortæller om den nye, 

hastigt voksende disciplin inden for sprogviden-

skaben – historisk pragmatik

Tid: 13/4 kl. 16-18 

Sted: KUA, lok. 23.4.39.

Arr.: Lingvistkredsen, www.lingvistkredsen.dk

Horst og dogmatikken
FOREDRAG – Lektor, dr.theol. Bent Flemming 

Nielsen og professor, dr.theol. Kirsten Busch 

Nielsen diskuterer sognepræst Johannes Horst-

manns bog Et grundrids af den kirkelige dog-

matik fra 2009

Tid: 13/4 kl. 19.30

Sted: Kældercaféen, Købmagergade 44, over 

gården

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

lemmer

Religion til debat
TEMADAG – Religionsforskere debatterer kogniti-

onsforskning, komparativ religionsforskning, civil-

religion og religionsbegreber 

Tid: 14/4 kl. 10-17

Sted: KUA, Aud. 23.0.50.

Arr.: Afd. for Religionshistorie

Ph.d.-forsvar

sundhedsvidenskab

sidsel böcher
Titel: Methicillin-resistant staphy-

lococcus aureus (MRSA): Detec-

tion of carriage and manage-

ment of a ST22 outbreak.

Tid: 25/3 kl. 13.15.

Sted: Foredragssalen, bygn. 42, 

opg. B, Statens Serum Institut, 

Artillerivej 5.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: sbc@ssi.dk.

Redi Pecini
Titel: Aspects of mitral regurgita-

tion as an etiology of heart failu-

re and the effect of exercise on 

different types of mitral regurgi-

tation.

Tid: 26/3 kl. 14.

Sted: Auditoriet, bygn. 93, Rigs-

hospitalet, Blegdamsvej 9.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: redpecini@

gmail.com.

Morten Lock Hansen
Titel: Atrial fibrillation in the Da-

nish population - a pharmacoepi-

demiological study.

Tid: 26/3 kl. 14.30.

Sted: Store auditorium, Gentofte 

Hospital, Niels Andersens Vej 65. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: mlh@heart.dk.

Rikke borg
Titel: Clinical implications of glu-

cose exposure - features of glyca-

emia and the risk of cardiovascu-

lar disease.

Tid: 29/3 kl. 12.

Sted: Hagedorn Auditoriet, Ste-

no Diabetes Center, Niels Steen-

sensvej 2.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: RBrg@steno.dk.

delse på e-mail: kjhare@mfi.ku.

dk.

baiba Hansen
Titel: Prevention of depression in 

patients with acute coronary syn-

drome (DECARD).

Tid: 9/4 kl. 14.

Sted: Bispebjerg Hospital, ind-

gang 50, Bispebjerg Bakke 23.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: baiba.hansen@

gmail.com.

esben boeskov Özhayat
Titel: Patient-generated aspects 

in oral rehabilitation. Evaluation 

of an individual systematic inter-

view method.

Tid: 12/4 kl. 14.00.

Sted: Haderup auditoriet, Pa-

num, Blegdamsvej 3B. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: eboz@sund.ku.

dk.

Camilla bentsen 
Titel: Studies on TIMP-1 and its 

utility as a clinical biomarker in 

colorectal cancer.

Tid: 13/4 kl. 14.

Sted: Hvidovre Hospital.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: bentsen@dadl-

net.dk. 

sofie Andreasen
Titel: Type 2 Diabetes, the innate 

immune response, and effects of 

Lactobacillus acidophilus NCFM.

Tid: 16/4 kl. 13.

Sted: Auditorium 1, Rigshospita-

let, Blegdamsvej 9.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: sofie_andrea-

sen@msn.com.

betina skovgaard Andresen
Titel: Evaluation of prophylactic 

HIV-1 vaccine consisting of ratio-

nally selected envelope compo-

nents.

Tid: 16/4 kl. 13.

STØTTEThomas Lindbo Holm 
Titel: The use of experimental 

mouse models for testing of PV 

drug candidates.

Tid: 31/3 kl. 14.

Sted: Foredragssal I+II, Novo Nor-

disk Park.  

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: thlh@novonor-

disk.com. 

Anders schou Andersen
Titel: Novel approaches to un-

derstanding maggot debride-

ment therapy.

Tid: 6/4 kl. 14.

Sted: Foredragssalen, bygn. 42, 

opg. B, Statens Serum Institut, 

Artillerivej 5.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: aea@ssi.dk.

Thorbjörn Åkerström 
Titel: Does glucose ingestion du-

ring endurance training alter 

adaptations?

Tid: 8/4 kl. 14.

Sted: Haderup auditoriet, Pa-

num, Blegdamsvej 3B. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: thorbjorn_aker-

strom@inflammation-metabo-

lism.dk.

Anita Vibsig Neutzsky-Wulff
Titel: Evaluation of osteoclast 

functionality in different set-

tings.

Tid: 8/4 kl. 14.30.

Sted: Hannover Auditoriet, Pa-

num, Blegdamsvej 3B. 

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: avn@nordicbio-

science.com.

Kristine Juul Hare
Titel: Role of GLP-1 induced glu-

cagon suppression in type 2 dia-

betes mellitus.

Tid: 9/4 kl. 13.

Sted: Store auditorium, Gentofte 

Hospital, Niels Andersens Vej 65.

Afhandlingen: Fås ved henven-

Andrei Rublev (ca. 1360-1430):  

Abrahams gæstfrihed

Engang troede man, religionen ville 

forsvinde efterhånden som mennesket 

blev klogere. Det synes imidlertid ikke 

at være tilfældet. Tværtimod synes reli-

gion i disse år at være her, der og alle 

vegne. Religionsvidenskaben har en 

lang faglig tradition for at beskrive og 

fortolke religion. Den beskæftiger sig 

blandt andet med at definere og sam-

menligne religion og religioner og med 

religionens funktion i samfundet. Afde-

ling for Religionsvidenskab ved Køben-

havns Universitet tager ved en temadag 

pulsen på aktuelle religionsvidenskabe-

lige temaer. Her er chancen for at blive 

klogere både på fænomenet religion og 

religionsvidenskab som akademisk disci-

plin.

Sted: Foredragssalen, bygn. 43, 

1. sal, Statens Serum Institut, Ar-

tillerivej 5.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: bts@ssi.dk.

Pia Kvistborg
Titel: Dendritic cell-based cancer 

immune therapy and immune 

monitoring of cancer patients 

treated with MelCancerVac®.

Tid: 22/4 kl. 15.

Sted: Auditorium 29.01.32, Pa-

num, Blegdamsvej 3B.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: pkvistborg@

gmail.com.

Naturvidenskab

Martin Thomassen
Titel: Regulation of Na+/K+ 

pump activity and importance of 

skeletal muscle ion transporting 

proteins for performance in hu-

mans.

Tid: 30/3 kl. 14.

Sted: August Krogh Bygningen, 

aud. 1, Universitetsparken 13. 

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på Institut for Idræts 

bibliotek, Nørre Alle 51.

Farma

Trine Damgaard Nielsen 
Titel: Investigation of the mne-

monic deficits in the sub-chronic 

PCP model of schizophrenia.

Tid: 9/4 kl. 14.

Sted: Benzon Auditoriet, Univer-

sitetsparken 2.

Afhandlingen: Et resumé kan ses 

på www.farma.ku.dk/phd/defen-

ces, og selve afhandlingen ligger 

på Fakultetets bibliotek. 



UNIVERSITETSAVISEN 3 2010   13

Dato  Dato  Dato  Dato19.-20. april  20. april  21. april  21. april

Coaching som dialogisk 
læreproces
FORELÆSNING – Ved Helle Alrø, professor mso og 

leder af Center for Dialog og Organisation, Institut 

for Kommunikation, Aalborg Universitet 

Tid: 19/4 kl. 16.00-17.30

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

lé 53 

Arr.: Coaching Psychology Unit, Institut for Idræt, 

www.ifi.ku.dk

Knæk krisen
KARRIEREBØRS – Få gode råd til, hvordan du som 

studerende tackler finanskrisen, og mød virksom-

heder såsom DI, Danske Bank, Novozymes, Siemens 

og Integrationsministeriet

Tid: 20/4 kl. 12.30–16.30

Sted: Københavns Universitet, Festsalen, Frue 

Plads 1.

Arr.: Alumneforeningen Kubulus, tilmelding og 

program på www.alumni.ku.dk

Politics of place
PRÆSENTATION – Ph.d.-studerende Dorthe Hø-

vids Possing fortæller om sit projekt om computer-

medieret kommunikation og aktivisme blandt un-

ge, muslimske kvinder i ikke-muslimske samfund

Tid: 20/4 kl. 13.15-17.00 

Sted: KUA, lok. U3, Snorresgade 17-19

Arr.: Institut for Tværkulturelle og Regionale Studi-

er, www.tors.ku.dk/kalender

Vaccine mod klamydia – 
hvor langt er vi?
FOREDRAG – Ved Frank Follmann, Infektionsim-

munologi, SSI

Tid: 20/4 kl. 15-16

Sted: SSI, kantinen, bygn. 37, Artillerivej 5 

Arr.: Polymorfien, www.ssi.dk

At stille upraktiske spørgsmål 
til praksis
FOREDRAG – Af Niels Åkerstrøm Andersen, Institut 

for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS

Tid: 20/4 kl. 15.15–17.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 15.3.01 

Arr.: Forum for Samfundsvidenskabernes Filosofi, 

www.samfil.dk

eU’s fiskeripolitik 
EURECO LECTURES – European Life-Modes at Sea: 

The EU’s Fisheries Policy as Human Tragedy or 

Triumph? af professor Thomas Højrup, Etnologi, 

SAXO-Instituttet

Tid: 20/4 kl. 15.15-17 

Sted: Studiestræde 6, Anneks A

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

21st Century soldiering
WORKSHOP – 'Mercenaries, Memorials, Movies'. 

Register to cf@cast.ku.dk no later than 19/4

Tid: 21/4 kl. 13.00-16.00

Sted: Department of Political Science, Øster Fari-

magsgade 5A, lunch hall, room 4.2.26

Arr.: Centre for Advanced Security Theory, www.

cast.ku.dk 

bureaucratic states of 
detachment
FORELÆSNINGSRÆKKE – Saxo Lectures indleder 

forårsprogrammet med et oplæg fra Paul du Gay, 

Oxford 

Tid: 21/4 kl. 15.00-16.30

Sted: KUA, lok. 22.0.11

Arr.: Saxo-Instituttet, www.saxo.ku.dk

P
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KANDIDATUDDANNELSEr | EfTErår 2010

MøD DPU’S KANDIDATUDDANNELSER

Kom til åbent hus 

Århus: 20. april kl. 17.30 
København: 28. april kl. 17.00
 

Få vejledning, svar på dine spørgsmål og kvalificér dit valg af uddannelse

Ansøgningsfrist 1. juni 2010

Læs mere om åbent hus og DPU’s kandidatuddannelser inden for læring, didaktik og pædagogik på www.dpu.dk/kandidat

Uddannelserne er: 

Generel pædagogik
IT-didaktisk design
Pædagogisk psykologi
Pædagogisk sociologi

 

Pædagogisk antropologi
Pædagogisk filosofi
Didaktik inden for dansk, matematik, materiel kultur og musikpædagogik
The European Masters in Lifelong Learning: Policy and Management (MALLL)

genrer og andre tekstarter
FOREDRAG – Af Ole Togeby

Tid: 21/4 kl. 15-17 

Sted: Oplyses på hjemmesiden 

Arr.: D ansk Funktionel Lingvistik, www.lingvist-

kredsen.dk

eksistensbegrebet
FOREDRAG – Kim Gørtz, cand.mag. i filosofi, 

diskuterer eksistensbegrebet fra antikken til 

Heidegger 

Tid: 21/4 kl. 19-21

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 1.1.18

Arr.: Forum for eksistentiel psykologi og terapi, 

mindre entré for ikke-medlemmer



14    UNIVERSITETSAVISEN 3  ·  2010

22. april  22. april  22.-27. april  27. april

Kampen om den danske natur
FOREDRAG – Journalist Kjeld Hansen fortæller 

med udgangspunkt i sin bog Det tabte land fra 

2008 om kampen om den danske natur og dens 

dramatiske forarmelse gennem de seneste 250 år

Tid: 22/4 kl. 19.30 

Sted: Auditorium A, Biologisk Institut, Universitets-

parken 15

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

dk/dnf

samtale som forførelse
FOREDRAG – Lektor, dr.phil. Johnny Kondrup dis-

kuterer forholdet mellem Karen Blixens Ehrengard 

og Søren Kierkegaards Forførerens Dagbog

Tid: 22/4 kl. 20

Sted: Vartov, Farvergade 27, opg. H 

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkredsen.dk

generalforsamling i 
studenterhuset
STUDENTERHUSET – Indkaldelse med dagsorden 

kan ses på hjemmesiden senest 3 uger før

Tid: 25/4

Sted: Købmagergade 52

Arr.: www.studenterhuset.com

Malaria
CAFEMØDE – Ved Søren Jepsen, Klinisk biokemi 

og immunologi, SSI

Tid: 27/4 kl. 15-16 

Sted: SSI, kantinen, bygn. 37, Artillerivej 5

Arr.: Polymorfien, www.ssi.dk

Udviklings- og bistandspolitik
EURECO LECTURES – EU Development Law: 

 Dependence or Partnership? Af professor Morten 

Broberg, Retlige Studier i Velfærd og EU Markeds-

integration, Det Juridiske Fakultet

Tid: 27/4 kl. 15.15-17 

Sted: Studiestræde 6, Anneks A

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

Naturens ånd og skønhed
FOREDRAG – Adjunkt, ph.d. Kristine Hays Lynning 

fortæller om den dynamiske enhed i H.C. Ørsteds 

syn på videnskab, undervisning, kunst og poesi

Tid: 27/4 kl. 17

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

versitetsparken 5

Arr.: Videnskabshistorisk Selskab

Dansk samtidslyrik
HELDAGSSEMINAR – Med Mette Moestrup, 

Ursula Andkjær Olsen, Morten Søndergaard, Su-

ne Auken, Lars Bukdahl, Stefan Kjerkegaard, 

Peter Stein Larsen, Erik Skyum Nielsen, Marian-

ne Stidsen, Erik Svendsen, Marianne Ølholm, 

Marianne Barlyng og René Rasmussen. Tilmel-

ding til reneras@hum.ku.dk

Tid: 22/4 kl. 10.00-17.30 

Sted: Pavillon 1, KUA, Njalsgade.

Arr.: Marianne Barlyng og René Rasmussen 

Herman bangs romaner og 
noveller
FOREDRAG – Ved Jesper Gehlert Nielsen, Det 

Danske Sprog- og Litteraturselskab 

Tid: 22/4 kl. 19.30

Sted: KUA, bygn. 27, lok. 27.0.09

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

fornordiskfilologi.dk

Tiltrædelser

Ny institutleder på Økonomi
Christian Schultz er med virkning fra 1. marts ble-

vet ansat som institutleder ved Økonomisk Institut. 

Siden 1. oktober 2009 har han været konstitueret 

institutleder, og han fortsætter dermed sit virke.  

Christian Schultz er professor ved Økonomisk Insti-

tut, hvor han også forsker og underviser i politisk 

økonomi og industri- og konkurrenceøkonomi. 

Samtidig er han leder af forskningsprogrammet 

Economic Policy in the Modern Welfare State. 

   Forskningsprogrammet er en del af KU’s stjerne-

program og har til formål at styrke grundforsknin-

gen på universitetet. Christian Schultz har i en lang 

årrække været leder af ph.d.-programmet ved 

Økonomisk Institut og har siden oktober 2007 fun-

geret som viceinstitutleder. Christian Schultz har 

publiceret i en række tidsskrifter såvel internatio-

nalt som nationalt, og han har også bidraget til en 

række bøger. I en årrække har han været redaktør 

af Scandinavian Journal of Economics og er associe-

ret redaktør på et par internationale tidsskrifter. 

Christian Schultz er næstformand i konkurrencerå-

det og har derudover erfaring fra en række besty-

relsesposter; han er medlem af bestyrelsen i Løn-

modtagernes Dyrtidsfond. 

Mikkel Østergaard 
PROFESSOR I REUMATOLOGI – Til professoratet 

er tilhørende overlægestilling på Glostrup Hospital. 

Mikkel Østergaards forskning drejer sig især om 

nye og bedre metoder til at diagnosticere, overvå-

ge og forudsige sygdomsforløb ved især ledde-, 

psoriasis- og hvirvelsøjlegigt.

Jørgen blomqvist
PROFESSOR I INTERNATIONAL OPHAVSRET – 

Det Juridiske Fakultet tildeler per 1. marts lic.jur. 

Jørgen Blomqvist ærestitlen adjungeret professor i 

international ophavsret. Jørgen Blomqvist vil blive 

tilknyttet Center for informations- og innovations-

ret. 

Ole Hansen 
PROFESSOR I FORMUERET – Ole Hansen er den 

15. marts 2010 tiltrådt som professor i formueret 

med særlig henblik på entrepriseret ved Det Juridi-

ske Fakultet. Han er tilknyttet Center for Virksom-

hedsansvar (CEVIA), som han er medstifter af.

Mikael Rask Madsen
PROFESSOR I EUROPÆISK RET OG INTEGRATI-

ON – Mikael Rask Madsen er pr. 15. februar 2010 

tiltrådt som professor i europæisk ret og integrati-

on ved Det Juridiske Fakultet. 

NAVNE

Richard ipsen 
PROFESSOR MSO – Richard Ipsen er netop ud-

nævnt til professor med særlige opgaver i Food 

Structure Engineering på Institut for Fødevarevi-

denskab ved Det Biovidenskabelige Fakultet. Ri-

chard Ipsen vil bl.a. forske i samspillet mellem fø-

devarers molekylære struktur og menneskekrop-

pens velbefindende. 

susanne Knøchel 
PROFESSOR I FØDEVAREMIKROBIOLOGI – Su-

sanne Knøchel vil i de kommende år spille en vigtig 

rolle i udbygningen af forskningen i fødevaremi-

krobiologi ved Det Biovidenskabelige Fakultet. 

KALENDER
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  7.-8. maj

Art and identity
SYMPOSIUM – Med oplæg fra bl.a. Hans Ulrich 

Gumbrecht, Stanford University, Mark Johnson, 

University of Oregon og Judy Gammelgaard, 

University of Copenhagen 

Tid: 7-8/5

Sted: CSS, lok. 34.0.01, Øster Farimagsgade 5A

Arr.: Danish Society for Philosophy and Psycho-

logy, www.selskabetfp.dk. Tilmelding inden d. 

30/4 på registration.art@psy.ku.dk. Stud. 50 kr./

ikke-stud. 150 kr.
P
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Further details: dtu.dk/vacancy

DTU is a leading technical university rooted in 
Denmark but international in scope and standard. Our 
total sta�  of 4,500 is dedicated to create value and 
to promote welfare for the bene� t of society through 
science and technology; and our 6,000 students are 

being trained to address the technological chal-
lenges of the future. While safeguarding academic 
freedom and scienti� c independence we collaborate 
with business, industry, government, public agencies 
as well as other universities around the world.

SUMMER STUDENT JOB 
at Risø DTU

Are you a student and would you like to solve a research and development project in 
collaboration with our scientists? And even be paid for it? If so, we have a number of 
possibilities for you.

We o� er a variety of summer jobs of 6 to 10 weeks’ duration where the hourly pay is 
approximately DKK 115. You can read more about the projects at risoe.dtu.dk under 
”Job and Career” where you moreover can send your application online. 

The deadline for applications is 16 April 2010.

What do we o� er?
At Risø DTU you � nd an international and interesting working environment. You get 
the opportunity to meet with colleagues in connection with many di� erent events, 
scienti� c as well as cultural. You can also meet other students in our Friday café.

SUMMER STUDENT JOB 

                   

Vil du være del af et internationalt 
studiemiljø med særligt udvalgte 
topstuderende fra hele verden? 

MSc in International Law, Economics and 
Management (ILECMA) er en tværfaglig 
kandidatuddannelse forankret i jura, som 
udbydes af Københavns Universitet og 
CBS.
 
Læs mere på www.jura.ku.dk/ilecma 
og se, hvordan du søger om optagelse.

Ansøgningsfristen er 1. maj

MSc in International Law, 
Economics and Management
− en kandidatuddannelse i 
verdensklasse 

bevillinger

Rie Nygaard
LÆGEMIDDELFORSKNING – Biokemiker Rie Ny-

gaard fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 

Københavns Universitet har modtaget 1.542.700 kr. 

fra Lundbeckfonden til forskningsprojektet ’Struc-

tural and dynamic changes during beta 2 adrener-

gic receptor (beta-2AR) activation’. Bevillingen be-

tyder, at Rie Nygaard kan forske videre som post-

doc i 3 år på Stanford University, USA. Formålet 

med forskningen er, at få en bedre forståelse af 

hvordan lægemidler binder til receptorer og hvilke 

dele af receptorerne, der ændrer sig når forskellige 

lægemidler binder. Håbet er, at kunne hjælpe til 

med at designe bedre og mere specifikke lægemid-

ler i fremtiden.

Lars Vedel Kessing
FORSKNING I DEPRESSION – Professor, overlæge 

dr.med. Lars Vedel Kessing forsker i depression og 

manio-depressiv sygdom og har modtaget 880.000 

kr. fra Lundbeckfonden til forskningsprojektet ’Tid-

lig intervention ved affektive lidelser – et randomi-

seret klinisk forsøg’ ved Psykiatrisk Center Rigsho-

spitalet og KU.

Helle Hald 
STRUKTURBASERET PROTEINFORSKNING – 

Postdoc Helle Hald på Institut for Medicinalkemi, 

Det Farmaceutiske Fakultet har modtaget knap 1,1 

mio. kroner fra Carlsbergfondet til et forsknings-

projekt med udgangspunkt i krystalstrukturer af 

proteiner.

Christian Ansgar Hundahl
POSTDOC BEVILLING – Biolog, ph.d. Christian 

Ansgar Hundahl, Institut for Neurovidenskab og 

Farmakologi, har modtaget 1,7 mio. kroner fra 

Lundbeckfonden til, i samarbejde med overlæ-

ge Jens Hannibal, Bispebjerg Hospital, at under-

søge Neuroglobins rolle i det døgnrytmegene-

rerende system.

Per bech
PSYKOMETRISK FORSKNING – Professor, 

overlæge, dr.med. Per Bech har modtaget 

900.000 kr. fra Lundbeckfonden til at fortsætte 

den psykometriske forskning på Psykiatrisk Cen-

ter Nordsjælland og KU’s Institut for Neuro- og 

Sansefag i 3 år. 

Jette sandholm Kastrup, m.fl.
STRUKTURBASERET LÆGEMIDDELDESIGN – 

Jette Sandholm Kastrups forskningsgruppe på 

Det Farmaceutiske Fakultet har modtaget to be-

villinger. Det Frie Forskningsråd for Natur og 

Univers har bevilget 1,8 mio. kroner til at stude-

re tredimensionel struktur af ionotrope gluta-

matreceptorer. Lundbeckfonden har bevilget 

800.000 kroner til et forskningsprojekt, som skal 

gøre forskerne klogere på delta2-receptoren, 

der også spiller en vigtig rolle i hjernens signal-

system.
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ØLKLUMME

DeT gODe ØL

Af Peter Riddersborg

»Nu slapper du af«, svarer KU-studinen næsvist, 
da jeg lufter min utilfredshed med den tamme 
væske, hun har stillet foran mig, skønt jeg ud-
trykkeligt har bedt om en øl med smag. 

»Der er alkohol i, og we like it«, fortsætter hun, 
og der er ingen grund til at tage kampen op. Hun 
og størstedelen af hendes generation er fortabt, 
og det kan ikke undre, når den er opvokset under 
Det carlsbergske corstog i en verden, hvor Vores 
Øl nødvendigvis må være en Væmmelig Øl.

inkluderende for medløberne
Den danske alkoholkultur er utvivlsomt skræm-
mende, hovedrystende og godt gammeldags syg, 
og de store bryggerigiganter elsker den og gør alt 
for at pleje den med målrettede kampagner, der 
skal gøre danskerne så alkoholiserede som over-
hovedet muligt. Danske unge drikker i forvejen 
mere og hyppigere end unge i hele resten af 
Europa. En fjerdedel af voksne danskere drikker 
mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og 
en stor del af befolkningen bruger alkohol som 
en fast og bekvem ledsager i selskabet med andre 
mennesker. Alkoholkulturen er på alle måder in-
kluderende for de hjernedøde medløbere og eks-
kluderende for dem, der kan tænke selv, sætter 
pris på et godt helbred og ikke nødvendigvis øn-
sker at tage del i det lalleglade, virkelighedsfor-
nægtende drukfællesskab.

Den velsmagende gift
Når dette nu engang er præmissen, hvor sørgeligt 
det end måtte være, kan vi dog lige så godt tage 
det syge med det søde. Når vi under alle omstæn-
digheder har en vanvittig alkoholkultur, vi næp-
pe slipper af med foreløbig, kan vi i det  
mindste sørge for, at den gift, vi  
indtager i store og skadelige  

mængder, trods alt er velsmagende og kan drik-
kes i andre tempi end det ligegyldige bælleøl. 

Heldigvis er der fredagsbarer på KU, der hånd-
terer den syge alkoholkultur med stil. Steder, 
hvor de studerende kan købe øl med smag til ri-
melige priser og slippe for det huserende helvede 
af smagsløse safter, der dominerer størstedelen 
af drukkulturens øltrug. Her følger tre gode ek-
sempler, der burde være normsættende for alle 
fredagsbarer på KU.

en mening om øllet
Et af de steder, der gør noget for at udbrede det 
gode øl, er 'M-bar' tilknyttet Molekylær Biomedi-
cin. Her blev de ansvarlige for øludvalget efter-
hånden så trætte af det tarvelige sprøjt, som de-
res hidtidige ølpusher drak dem af med, at de på 
eget initiativ kontaktede et lokalt bryghus og fik 
en aftale om at sælge en række af deres øl i fre-
dagsbaren. 

Suppleret af et udvalg af internationale spe-
cialøl kan de studerende derfor mæske sig med 
blandt andet humlet amerikansk ale, sødlig fram-
boise og belgisk bier abdij, og det er herligt, at 
bartenderne har en klar mening om det øl, de 
sælger, og at de i det mindste forsøger at udvide 
ølhorisonten hos barens gæster. På trods af det 
interessante øludvalg har Carlsbergismen des-
værre fortsat et alt for godt tag i de studerende 
på M-bar, der primært drikker det billigste og 
mest smagsløse øl fra baren. 

studerende i trygge hænder
På 'Cafeen?' Tilknyttet Fysik har man til gengæld 
taget et lille ølevolutionært skridt i den rigtige 
retning. Her får gæsterne serveret en guldøl,  

når de beder om en almindelig øl, og skal man 
endelig have det tyndeste sprøjt med en alkohol-
procent på 4,7, skal man bede om 'en light'. 

På 'Cafeen?' har de studerende dog også taget 
flere interessante øl til sig, hvis flasker står stolt 
placeret i de mørke lokaler, der desuden byder 
velkommen med en duft, der umiskendelig min-
der om den herlige og for det danske marked ny-
opdagede New Zealandske humle Nelson Sauvin. 

Det vil sige duften af kattepis, mango, varm 
sved og andre aromaer, man aldrig bliver træt af 
at inhalere. Her kan man få alt fra god ameri-
kansk IPA over irsk red ale til tysk bockøl, belgisk 
trippel og dansk brown ale. Og når de flinke bar-
tendere tilmed drikker Limfjordsportere, kan 
man være sikker på, at man er i trygge hænder. 

Heldigvis er der fredagsbarer på Københavns Universitet, der går op i, hvilken gift de serverer for deres  
gæster. Steder, hvor studerende kan praktisere den syge danske alkoholkultur med god ølsmag i munden

Den gode smag i den syge sags tjeneste 

Drukkultur med klasse
På 'Aciavej' tilknyttet Life gør man ligeledes en 
indsats for at øldanne de studerende, blandt an-
det med et stort fadølssortiment og et bredt fla-
skeudvalg, der dækker ølstile for enhver smag. 
Og selv om de studerende opfører sig lige så van-
vittigt som alle andre, der praktiserer den syge 
danske alkoholkultur, er det i kraft af øludvalget 
med en vis klasse. 

En ølpraksis, der potentielt giver andet og me-
re end blot den umiddelbare rus, den kortsigtede 
symptombehandling af den kulturelle socialfobi 
og den vage undskyldning for at skabe og opret-
holde overfladiske bekendtskaber med menne-
sker, man i virkeligheden frygter og foragter. 
Skål for den gode smag og dens disciple!

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 spændevidde i udbuddet af produkter, ølsti-

le og smagsoplevelser, kommer den positive udvikling dog ikke 

nødvendigvis de studerende på Københavns Universitet til gavn. 

 

Universitetsavisen tager i denne serie øllet på Københavns Uni-

versitet under behandling og undersøger blandt andet, hvad 

fredagsbarerne gør eller ikke gør for at udbrede det gode øl i 

universitetsmiljøet. Den første artikel blev bragt i avis 2, 2010.
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Too shy to pee
Sudden stage fright as doping controllers want  

your urine sample
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NEWS BRIEF NEWS

Copenhagen gets 885 million  
donation for diabetes
The University of Copenhagen has landed a huge financial  

donation from the Danish health and pharmaceutical fund, the 

Novo Nordisk Foundation. The DKK 885 million grant is ear-

marked for research into metabolic diseases, such as diabetes 

and obesity.

 This is the largest donation to research in Danish history. It 

will finance a new research centre called ‘the Novo Nordisk  

Foundation Centre for Basic Metabolic Research’ with five top 

international research directors.

 The centre will open 1 October 2010 in a new building at the 

Faculty of Health Sciences (Panum). 

Read our coverage on Universitypost.dk

Upcoming events:

nationalism
EURECO LECTURES – Nationalism and National Identities in 

Europe: Challenges of Belonging in the Face of Globalization by 

Professor Ulf Hedetoft, Historie, SAXO-Institute.

 6 April 15.15 -17 

 Alexandersalen, Bispetorv 1-3

Organised by EURECO, www.eureco.ku.dk

The religion of mathematical beauty
SEMINAR – About the English theoretical physicist Paul Dirac. 

By guest lecturer Professor Graham Farmelo, the Science  

Museum in London. 

 8 April 14.15 

 Auditorium A, Niels Bohr Institute 

Organised by Niels Bohr Archive, www.nba.nbi.dk

Challenging identities
INTERNATIONAL CONFERENCE – The international con-

ference CHALLENGING IDENTITIES seeks to investigate and  

contribute to a clarification of the complex concepts of identity 

that are circulating in numerous academic contexts.

 8-9 April 9.00 

 KUA, room 23.4.39 (Thursday) and room 27.0.9. (Friday)

Organised by Department of Arts and Cultural Studies,  

www.challengingidentities.ikk.ku.dk 

Being a Muslim woman in Denmark
SEMINAR – The seminar will include a summary of the findings 

of the report Being	a	Muslim	woman	in	Denmark,	commis-

sioned by the Danish Minister of Equality, and a discussion of 

how it was received in the public debate, and if such reports 

can actually inspire policy changes. 

 9 April 13.15-15.00 

 KUA, Room 23.4.39, Njalsgade 126 

Organised by CESEM, www.cesem.ku.dk. Please register by  

sending a mail to cesem@hum.ku.dk 

eU fisheries policy 
EURECO LECTURES – European Life-Modes at Sea: The EU’s 

Fisheries Policy as Human Tragedy or Triumph? with professor 

Thomas Højrup, Ethnology, SAXO-Institute.

 20 April 15.15-17 

 Alexandersalen, Bispetorv 1-3

Organised by EURECO, www.eureco.ku.dk

Bureaucratic states of detachment
LECTURE – Saxo Lectures starts the spring programme with a 

lecture by Paul du Gay, Oxford 

 21 April 15.00-16.30

 KUA, Room 22.0.11

Organised by Saxo-Institute, www.saxo.ku.dk

finds the case of the 17-year 
old German athlete drinking 
more than 6 litres of water in 
two hours exaggerated.

»This is an extreme case that 
I have never seen or heard 
about in more than 20 years of 
anti-doping!  Who would ask a 
person to drink 6 litres in two 
hours? The doping controllers 
should have just waited. After 
6 litres of water, a urine sam-
ple would be so diluted that it 
would probably not have been 
accepted anyway,« he says.

Marker could lead to new 
claims
Finn Mikkelsen explains to the 
University Post that it is the ac-
tual testing situation that is the 
sticky point for anti-doping 
agencies.

»If you give out a marker for 
athletes to drink first, we are 
open to the claim that a drug 
has been introduced into the 
drink, and that the positive 
urine sample is a result of a 
spiked drink and not the dop-
ing«.

luci@adm.ku.dk

marker, which shows in their 
urine and links the test to 
them, so that there is no need 
for direct supervision. There 
are several thousand variants 
of the marker, so controllers 
can be sure of which sample 
belongs to which athlete.

The marker, which is al-
ready used when testing pilots 
and prisoners, is non-poison-
ous and neither affects doping 
results nor performance, say 
the researchers.

However, sports associa-
tions want to stick to the old 
method of watching and wait-
ing, explains Anne-Marie Elbe.

»We think that the marker is 
a good solution, but there is re-
sistance. I really don’t know 
why, as it would save time and 
make the testing procedure 
much safer,« she says.

Case exaggerated
Anti-doping agencies are not 
pushing for a marker.

The World Anti-Doping 
Agency WADA sets the guide-
lines. But Finn Mikkelsen, 
head of the Danish anti-doping 
agency Anti Doping Danmark 

German Federal Institute for 
Sport Science.

pain and distress
In extreme cases, this ‘stage 
fright’ can cause pain and dis-
tress to the athletes involved. 
In one case, a 17-year old Ger-
man athlete drank more than 6 
litres of water in two hours. 
This caused her excruciating 
pain. 

Had the doping controllers 
let her go without the urine 
sample it would be seen as a 
positive test result. After the 
girl broke down in tears and 
begged for a blood test to put 
an end to the ordeal, the con-
trol was called off.

As a result, her performance 
went downhill and she had to 
see a sport psychologist, writes 
Elbe in the article Psychogenic 
Urine Retention during Doping 
Tests: a Review. 

There is another way
As well as finding the cause, 
the researchers have put for-
ward a solution to this embar-
rassing issue. 

Athletes can swallow a urine 

DOpIng 

By Luci Ellis, additional reporting 

by Mike Young

In many doping controls, the 
athletes want to pee in the jar, 
but it takes hours before they 
can actually urinate. 

In one out of three cases this 
is not a medical issue, but a 
psychological problem, as ath-
letes suffer from ‘stage-fright’, 
finding it hard to pee in the 
presence of others, University 
of Copenhagen researchers 
have found. 

»Someone is watching them 
– the doping control officer has 
to look directly at their geni-
tals. The athletes are embar-
rassed that someone can see 
them urinate and hear the 
sound,« explains Anne-Marie 
Elbe, of the University of  
Copenhagen’s Department  
of Exercise and Sport  
Sciences. 

She is one of the researchers 
responsible for a sports 
 psychological anti-doping 
project, which has just been 
granted DKK 530,000 by the 
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Shy athletes can’t pee in a jar

Athletes suffer 
from ‘stage 
fright’ when 
 facing urine 
 doping tests, say 
university of 
 copenhagen 
 researchers. An 
exaggeration, 
says anti-doping 
agency
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Can I get a mentor?

Student mentor programmes

The original mentor programme is aimed at exchange and 

guest students, but full degree students can also get a mentor, 

by joining the Global Society Programme, which was launched 

this semester. 

   »Being students themselves, the mentors can introduce you to 

the practical and social aspects of living in Denmark,« explains 

Louise B. Jensen, who has been a mentor for four years.

She adds that a mentor is not meant to help with academic 

matters such as writing papers.

   The University of Copenhagen aims to expand its mentor net-

work, and to include more opportunities for both exchange and 

full degree students.

   Students must apply for mentors through their own depart-

ment. You need to check out your own faculty’s website.

   If you are f.ex. a humanities student you can find out more 

about the mentor programmes on:

http://students.humanities.ku.dk/full_degree/practical_info/

http://students.humanities.ku.dk/life/

Mentor programme for phDs

In the International Mentor Network, the mentors are Danish 

employees from across the university, while the mentees are 

 researchers from abroad. The network is organised by the Inter-

national Support Mobility office which has a kick-off meeting 

twice a year where all volunteer mentors and mentees get 

 together. See http://ism.ku.dk/

Mentor programme for women  
researchers

The University of Copenhagen Mentoring Programme for Wo-

men Researchers 2009-2010 offers women postdoctoral stu-

dents and assistant professors one-to-one sparring with experi-

enced colleagues.

http://hr.ku.dk/kurser_og_kompetenceudvikling/

mentorprogram/Mentoring_programme_2009-2010.pdf

The bright side
Still, some international stu-
dents find it useful to have a 
mentor and enjoy taking part 
in the different activities or-
ganized by them, like for ex-
ample a recent Ghost Tour of 
Copenhagen organized by 
mentors, and a trip to art mu-
seum Louisiana.

»I have a great mentor. And 
she is very friendly and help-
ful,« says Freia Vergauwen, an 
exchange student from 
 Belgium.

She reckons that with a bit 
of luck, internationals will 
have a long-lasting friendship 
with their Danish mentor 
counterpart, and a lot to talk 
about when they get back 
home.

ences.
Trying to settle in to a new 

country is a difficult thing, but 
it gets even more complicated 
when you realize that you 
don’t get the help you expect-
ed.
 »She was supposed to pick 
me up at the airport but she 
didn’t show up,« recalls Laura 
Morelli, a student of sociology. 

Little contact
As Alex Anderson, a full- 
degree student of media stud-
ies who introduced the pro-
gramme to new students puts 
it:

»Most, as in more than half, 
seem to never meet or have lit-
tle contact with their men-
tors.«

He only met his mentor 
once, for thirty minutes, and 
never saw her again.

»It usually seems a mix 
 between students realizing 
they don’t need a mentor, and 
the Danish students realizing 
they can’t be bothered doing 
it,« he says.

to Copenhagen. But then all of 
a sudden, contact with her 
mentor became elusive. It was 
impossible to set up a meeting.
 As she later found out when 
they coincidentally met at a 
party, the girl could not have 
been much help to Margot any-
way.
 »She was from Lithuania, 
couldn’t speak Danish, and she 
didn’t know Copenhagen. My 
friend and I asked her whether 
she had any recommendations 
where we could go out. She 
said. ‘OK, let me see, Tuesday 
night is Erasmus night’. It was 
Wednesday.«
 Incredibly, a French friend 
of Margot was assigned anoth-
er Lithuanian student as men-
tor, also with limited success.

expect anything
There are as many stories as 
there are mentors and men-
tees. While some mentor-men-
tee ties are successful, mentees 
that the University Post talked 
to had a wide range of experi-

MenTOrS

By Petra Nita

Coming to Copenhagen, stu-
dents are warned that Danes 
are reserved, and that it takes 
time and energy to develop 
friendships. Still, most want to 
give it a try, and one way to go 
about this is to ask for a 
 mentor.

But the results range from 
the excellent to the ridiculous.

A mentor is a Danish student 
that introduces the interna-
tional student, the mentee, to 
the practicalities of living in 
Denmark. A good mentor-
mentee relationship depends 
on social skills, how much new 
students are willing to invest 
themselves in making it work, 
and just plain luck.

Couldn’t speak Danish
Margot Karlikow, a French stu-
dent of biochemistry, looked 
forward to meeting her men-
tor, who she had e-mail corre-
spondence with before coming 

FACTS
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Each semester, Danish  

students opt to be the  

buddy of an international 

student. But why?

VOLUnTeerS

By Petra Nita

Exchange and full-degree students, as well as 
PhD students, at the University of Copenhagen 
can choose to have a mentor. In the students’ 
case, the mentor is always another Danish stu-
dent, usually taking the same subject or attend-
ing the same faculty, whose role is to help inter-
nationals settle in and give advice on practical 
matters.

We all know that, as a student, having a men-
tor can be really helpful. But why would a Dan-

ish student agree to do this on a voluntary basis?
Saxe Lomholt studies ethnology at the Univer-

sity of Copenhagen. He decided to join the Glo-
bal Society Programme this semester, and now 
has a full-degree international as a mentee.

»I received an email on Absalon, the e-learn-
ing platform of the University of Copenhagen, 
asking me if I wanted to be a mentor. I thought 
it would be fun,« he says.

Learning from mentees
Developing a mentor-mentee relationship with a 
complete stranger, with whom you might have 
nothing in common, can be a difficult thing. 

Choosing a mentee is like drawing a lucky 
number.

»I asked for someone who speaks German,« 
says Kim Stig Andersen, a Danish student of 
Scandinavian Studies, who also joined the men-
tor programme this semester.

His mentee is from Munich and they now see 
each other twice a month. Not only his language 
skills have improved.

»I’ve met new people, and have learned how 
to make sushi,« he says.

every year, the Danes sign up…

mentor didn’t know anything 
about copenhagen
For some internationals, the mentor thing doesn’t quite work out. 
For others, it can lead to lasting friendship

LUCKy – Katrine Bjaarnøe (mentor, left) and Freia Vergauwen (mentee).
phoTo BY: SARAh mongEAu-BIRKETT



»But then what I say is not 
simply based on my own 
dreams for a better world, but 
on an analysis which says that 
untapped potentials are 
blocked by our existing 
 structures: that the existing 
structures are not inevitable.«

Blocks human potential
Erik Olin Wright belongs to the 
Marxist tradition of thought. 
Capitalist societies are funda-
mentally sustained by class 
 exploitation, which means that 
global poverty and oppression 
are not just an unfortunate 
side effect of our society that 
can be made to disappear. Pov-
erty and oppression are part 
and parcel of the system itself.

Capitalism opens up the po-
tential of making us all 
wealthy, yet takes it away like 
sweets from a spoilt child.

»It creates the potential for 
human flourishing, but blocks 
at the same time their full 
 realisation of it,« he says.

Flourishing is the key word 
here, not happiness, nor 
wealth. Erik Olin Wright 
 mentions the example of an 
 oppressed woman in the patri-
archy of Saudi Arabia. While 
she can be happy, it would 
take a stretch of the imagina-
tion to say that she flourishes. 

Flourishing has little to do 
with psychology or the neuro-
chemistry of contentment, 
more to do with freedom and 
the living out of human poten-
tial.

access not opportunity
Here Erik Olin Wright makes a 
distinction between ‘equal 
 opportunity’ and ‘equal access’.

In a socially just society, 
people should not just have an 
equal opportunity to flourish, 
but equal access to flourishing.

Equal opportunity is the idea 
of a starting gate. So long as 
we are at the same level at the 
end of childhood, we have the 

want to emphasise real possi-
bilities rather than fantasies,« 
he says.

This means that his think-
ing, in opposition to many 
 other socialist utopias, can be 
 falsified if found to be unwork-
able by real experience, he 
claims.

System is not inevitable
But this is waving a red flag in 
front of a bull for the Universi-
ty Post: 
 
Surely you could just as well say 
that we have finally been re-
leased from the burden of utopi-
as? To Eastern Europeans, for 
example, the liberation from 
communism was also a libera-
tion from precisely this kind of 
utopian thinking?

»There is a particular irony 
in the Soviet case. The Russian 
people have been subjected to 
two utopian fantasies in the 
last hundred years. That of 
communism, and that of neo-
liberalism with the post-Soviet 
shock therapy.«

»Neo-liberalism is a utopian 
illusion of the worst sort. It im-
agines that a world that is driv-
en by the motives of greed and 
fear and organised through 
unfettered market competi-
tion, will provide for the best 
conditions for human beings to 
thrive. It is an absurd idea, a 
utopian fantasy, and it is just 
as destructive as simple-mind-
ed communism: the idea that 
perfection can be accom-
plished through simple one- 
dimensional institutional de-
vices,« he says, adding that 
»the collapse of communism 
and the triumph of neo-liberal-
ism has led to a narrowing of 
 people’s vision of what is possi-
ble.«

»It is always possible that we 
live in the best possible world, 
and it is possible that we have 
just been freed from an illu-
sion,« Erik Olin Wright allows.

anTI-CapITaLISM

By Mike Young

For us, the children of the 20th 
century, US sociologist Erik 
 Olin Wright may have a bit of 
explaining to do. Ever since 
the fall of the Berlin Wall, 
 Margaret Thatcher’s dictum, 
»There Is No Alternative,« has 
come to symbolise the deep 
scepticism toward all major 
political change.

Now Erik Olin Wright, visit-
ing Copenhagen and discuss-
ing his latest work, conjures up 
the ghost that has been buried 
and forgotten since the 1980’s: 
Utopias, alternatives to capital-
ism, in a word – socialism.

»The last 25 years have been 
called the era of diminished 
expectations. In the 1970’s we 
thought that another world 
was possible, we were making 
that other world. Now, that 
sense of optimism has evapo-
rated,« he says, before admit-
ting that »when I talk about 
 real utopias, people are 
 perplexed.«

Direct votes and solidarity 
funds
His book ‘Envisioning Real 
Utopias’, a culmination and 
synthesis of his work so far, is 
out this April. It investigates 
new ways to organise society 
so it is more egalitarian and 
more democratic.

This could for example be 
participatory city budgets, like 
in Porto Alegre in Brazil, where 
the residents vote  directly on 
city budgets through neigh-
bourhood and citywide assem-
blies. Another example could 
be solidarity funds, like in Que-
bec, where trade unions have 
set up private equity funds to 
invest in socially  responsible 
companies.

»I use the term real utopias, 
in opposition to what could be 
termed simple utopias, as I 

On Universitypost.dk:
 

Law students in courtroom battle
In front of a packed courtroom, Copenhagen law students went head-to-head in 

a ‘moot’ as final preparation for an international competition. See how they do 

in Washington D.C. on universitypost.dk.

Top 10 student job tips
Read our online guide for international students looking for a bit of extra cash 

during their stay in Copenhagen.

Most commented on 
universitypost.dk
 

9/11 cover up or crazy conspiracy
University Post coverage of a lecture by Niels Harrit on the collapse (or was it?) 

of World Trade Centre 7 has caused quite a stir. Here is an edited selection of 

reader comments:

Tim writes:

Like all conspiracy theories this one relies very heavily on huge suppositions. In 

the chaotic aftermath of the attack I fail to see how a group of explosive experts 

could have wired up the building and brought it down… A conspiracy…very 

doubtful. Try keeping a secret within a large group on your campus. Odds are, 

somebody will tell someone something…

Doris writes:

We must be satisfied with Harrit’s opportunity to at least give these presenta-

tions. Where else is he to be given space to promote truth? Not in the scientific 

papers: There, a political ‘truth’ has been given long ago. So it seems to me…

‘JH’ writes:

WTC 1 and 2 were 110-floor high steel-structured high rises and ‘collapsed’ in 

around 10 seconds, symmetrically and totally. If you dropped a stone from where 

the plane hit it would take approximately 10 seconds to hit the ground travel-

ling through air! WTC 7 was 47 floors high, was not even hit by a plane, and ’col-

lapsed’ in around 6.5 seconds symmetrically and totally… Time to wake up from 

the ‘matrix’…

Join the debate on Universitypost.dk.

ONLINENEWS

universitypost.dk

ONLINENEWS

4  unIVERSITYpoST 3 ·  2010

utopia, 
this time for real
patience can wear thin when the conversation turns 
to talk of a new society. not for uS sociologist Erik 
olin Wright

INTERVIEW



aCaDeMICS

By Mike Young

Erik Olin Wright is known for his analysis of class 
structures in advanced capitalist societies, where 
there are no longer just bosses and workers, but a 
whole swath of functionaries, executives, project 
managers and experts in the middle. He has written 
on how expert manager employees tend to be closer 
to the interests of ‘the bosses’, the owners of capital, 
than the other workers, due to the barriers to entry 
of their occupation and their skills privileges.

As an expert, a sociologist of class, and a universi-
ty academic from a privileged part of the world, his 
reflection upon his own position is therefore espe-
cially interesting.

How do you see your own class position?
»There is absolutely no doubt that I am privileged. 
Any academic that complains about income is just 
not justified! In a world, where people have no 
 control over their work, I have complete control 
over what I do. My salary as an American academic 
puts me in the top five per cent of the income distri-
bution. So I can’t give a self-defence of it, other that 
I am playing by the rules of the game, even though 
the rules are unjust,« Erik Olin Wright says.

»I have no moral defence. But I take it as one of 
the implications that I use my academic skills for 
purposes of social change, and social justice,« he 
says, before adding with a smile:

»But at the level of moral responsibility, I don’t 
know whether this counts as redemption!«

miy@adm.ku.dk

tipping over into catastrophic 
climate change. Yet in spite of 
these two concurrent crises, 
there has been no upsurge in 
social movements proposing a 
socialist alternative. 

This is no specific cause for a 
rethink of utopian thought, ac-
cording to Erik Olin Wright.

Would you admit to disappoint-
ment in capitalism being so  
resilient?

»My theory doesn’t hinge on 
the collapse of capitalism. 
 Indeed I think that the possi-
bilities for expanding non-cap-
italist alternatives are greater 
when capitalism functions 
well, rather than when it func-
tions badly. It is notable that 
the institutions of the welfare 
state in Sweden were expand-
ed in the 1950’s during a peri-
od of economic growth. And if 
you look at the present situa-
tion in the US, Obama would 
have much more room to 
 manoeuvre with respect to in-
stitutional change and innova-
tion, for example in health 
 reform, if it had not been for 
the crisis.« 

»If anything the crisis has 
made his job tougher.«

That said, »as a radical anti-
capitalist – the financial indus-
try being shown to be a fraud – 
this was something that I 
 initially took some pleasure in. 
But once you recognise that 
the life savings of working 
 people were jeopardised, and 
that there was genuine human 
suffering without this in any 
way signaling transformation, 
then this is something else.«

»It is never good to celebrate 
high unemployment and it is 
not going to help anything.«
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same opportunities to flourish. 
But this would be consistent 
with a huge lottery.

»Say we all had to take part 
in a lottery of 10 million 
 kroner at the end of childhood. 
This would satisfy equal 
 opportunity, but it would at 
the same time be a bad deal for 
most of us. Instead, equal ac-
cess means that you have the 
opportunity to flourish 
throughout your life.«

»If you screw up, you should 
be able to redeem yourself lat-
er,« he says.

Build first, destroy later
In our human, social world, 
unlike the natural world, 
 beliefs about what is possible 
affect what is possible in the 
first place. But this does not 
mean that any utopia that we 
believe in can be successful, 
according to Erik Olin Wright.

Whether new social experi-
ments, institutions and utopias 
are viable and self-sustaining 
is an empirical, testable ques-
tion.

»There are trade-offs and 
there are dilemmas, and I call 
for democratic experiments, 
where you build new alterna-
tives from within, and thereby 
create learning capacities,« he 
says.

In this way it is the opposite 
of the communist idea of a 
rupture with capitalism. It is 
more like the anarchist vision 
of creating a new society in the 
interstices of the old: build 
first, destroy later.

Crisis not good for change
The current financial melt-
down has hit banks and house-
holds badly. And scientists 
warn that the world is close to 
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aCCeSS, nOT JUST OppOrTUnITy –  
Erik Olin Wright: If you screw up, you should be 

able to redeem yourself later.
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playing  
by the rules
For the sociologist of class,  

the question is a boomerang.  

Where are you, yourself?FACTS

Behind the book,  
the anxiety

Erik Olin Wright is known for a number of 

books on the subject of Marxism, class analy-

sis and utopia,  including Class Counts (1997) 

and a plethora of journal articles.

 While working, he makes drafts available 

on his website, summarising and debating his 

arguments with students and colleagues in 

parallel with his work.

 In published discussion notes for his up-

coming ‘Envisioning Real Utopias’ he writes 

with honesty about his fears:

 »I feel the stakes in this book are pretty 

high and I feel more anxiety that it be really 

good, than I have felt about my work for a 

long time.«

 »This is the kind of piece that scholars so-

metimes write in their 60s: trying to make a 

major synthetic statement on fundamental 

issues. And the fear is that it comes off as 

pretentious, self-important, self-referential. 

The anxiety is that behind one’s back people 

say that they are disappointed, that they ex-

pected much more, that the book didn’t 

 deliver on its promises. So, I am eager to fi-

gure out where the gaps are, where the ar-

guments aren’t clear,« he writes.

 He explains to the University Post that he 

has discussed specific areas of the book with 

scholars and students in 20 countries. 

 After Copenhagen, where he also discus-

sed his work in the context of his lectures, he 

left for La Paz, Bolivia.


