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Enhver er sin egen sundheds smed
Markedet for præstations- og potensfremmere boomer, og du 

booster dig sikkert også. Farmas nye professor i livsstilsmedicin tager 

pulsen på udviklingen                                                 2. sektion,  side 1  

Det nye A- og B-hold
Mens projektansatte forskere blomstrer under rigelige eksterne mid-

ler i nye centre, må de fastansatte klare sig med faldende basistil-

skud i nedslidte laboratorier                                        1. sektion, side 4
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1. SEKTION

Fra Sodoma
til Akademia
Var Salò intenst forførende 
totalteater eller kvalmende grænse-
overskridende mishandlingsorgie? 
Bølgerne gik højt til seminar om den 
interaktive forestilling, da forskerne 
           mødte performerne
              Læs side 14-17

Har du lyst til et ”arbejdende” 
ferie ophold (Working Holiday)  
i New Zealand?

Er du mellem 18 & 30 år? Vi kan tilbyde både 

fuld- eller deltidsjobs samt masser af sæson 

arbejdsmuligheder.  Ansøg i dag på  

www.immigration.govt.nz/whs
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LEDER

I AL STILHED ER REGERINGEN og Socialdemokraterne gå-
et i gang med forhandlingerne om en revision af universitetslo-
ven, men resultatet kan blive afgørende for, om barometeret 
for de kommende år kommer til at stå på storm eller mere sta-
bile forhold for universiteternes økonomi.

De folkevalgte har rutinemæssigt gennem en årrække med 
grønthøsteren skåret to procent af universiteternes bevillinger. 
Samtidig har de puttet en større del af de tilbageværende pen-
ge i forskellige puljer til specifikke formål og øremærket millio-
ner af kroner til blandt andet flere ph.d.-stipendiater. 

Resultatet er, at de frie midler, som universiteterne selv kan 
råde over, er blevet færre og færre. Der mangler derfor penge 
til at lønne alle fastansatte, opretholde ordentlige laboratorier 
og købe det nødvendige udstyr.  Universiteterne er således ble-
vet stadig mere afhængige af at kunne skaffe eksterne midler 
for at få økonomien til at løbe rundt.

NOGET TYDER PÅ, at der efterhånden er skabt en vis politisk 
forståelse for, at udviklingen ikke kan fortsætte. Socialdemo-
kraternes udspil til revision af universitetsloven indeholder i 
hvert fald en række forslag, der har som mål at skabe mere sta-
bile økonomiske rammer for universiteterne. 

Socialdemokraterne foreslår bevillinger, der strækker sig fire 

eller fem år frem i tiden, basismidlerne skal udgøre mindst 60 pro-
cent, og færdiggørelsestaxameteret bør helt afskaffes og eventuelt 
erstattes med et taxameter baseret på eksamensdeltagelse.

Men partiet taler også sammen med regeringen og erhvervslivet 
for at omdanne udviklingskontrakterne til deciderede resultat-
kontrakter med klare målsætninger, som skal opfyldes, før bevil-
lingerne bliver udbetalt. 

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K) vil ligeledes ar-
bejde for et mere enkelt finansieringssystem.

AT DET ER PÅ HØJE TID, at politikerne reagerer, viser udvik-
lingen på Københavns Universitet. Her er over 130 faste stillinger 
for nylig blevet nedlagt, fortrinsvis på de naturvidenskabelige fag, 
som følge af svigtende studentersøgning og faldende basismidler 
til den ordinære drift. 

Samtidig ansættes nye folk i tidsbegrænsede stillinger til projek-
ter inden for de mange nye centre, som er opstået i de senere år 
takket være stjerneforskeres evne til at tiltrække eksterne forsk-
ningsmidler. 

Uanset hvad man måtte mene om den ene eller anden ansættel-
sesform, så viser udviklingen, at den ’nye økonomi’ har gjort uni-
versiteterne langt mere afhængige af eksterne midler, herunder 
donationer fra private fonde, end tidligere.

I DETTE NUMMER af avisen kan man læse, at balancen mel-
lem de frie basismidler til grundforskning og de eksternt øre-
mærkede penge nu er forrykket i en sådan grad, at der er ved 
at opstå et A- og B-hold. Førsteholdet består af forskere lønnet 
af eksterne midler og med fremragende arbejdsvilkår i  nye la-
boratorier og kontorer. Andetholdet består af fastansat perso-
nale, der må tage til takke med gamle møbler og nedslidt appa-
ratur. 

De ansattes tillidsrepræsentanter råber vagt i gevær og for-
udser, at en misstemning vil sprede sig på KU. Et nyt internt 
notat fra KU viser, at situationen risikerer at udvikle sig endnu 
mere alvorligt de kommende år. 

KU skal således have tilført mindst 200 millioner kroner eks-
tra i basismidler årligt i 2011 og 2012 for at opretholde det nu-
værende aktivitetsniveau. Ellers kan nye afskedigelser blive 
konsekvensen. Og hvad skal der ske i 2013, når der ikke er fle-
re penge i globaliseringspuljen?

Det er derfor afgørende, at politikerne nu bliver enige om et 
mere simpelt bevillingssystem, der kan sikre universiteterne 
stabile bevillinger over en længere årrække. Der er brug for et 
forsvarsforlig inden for universitetsområdet, som det er blevet 
udtrykt.

Af redaktør Richard Bisgaard og nyhedsredaktør Claus Baggersgaard

Skæbnetime for universiteterne

»Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at holde min kæft, når det  
drejer sig om studievejledning, studerende og den slags. Det er  
så let at have frelste meninger, når man ikke har noget ansvar.  
Men altså, det kan da være, at jeg ikke kan lade være.« 

Jakob Lange, da han 23. april takkede af på Københavns Universitet efter 41 år i de studerendes tjeneste.
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Dystre udsigter for KU’s økonomi
PROGNOSE – Sorte skyer trækker ind over Københavns Universitets (KU) økonomi de kommende år, med mindre 

politikerne bevilger flere frie basismidler til universiteterne. Prognoserne viser, at Københavns Universitets indtægter  

vil falde i både 2011 og i 2012, og KU-ledelsen kan ikke udelukke nye besparelser.

Sæt dig ind i de økonomiske scenarier, som KU arbejder med online.

http://uniavisen.dk/politik/sorte-skyer-over-ku-s-oekonomi

Med fingrene i kommunikationsskidtet
BLAD – En lille håndfuld ambitiøse film- og mediestuderende så et hul af form som et magasin og gik i gang med at lappe.

Universitetsavisen har set nærmere på det glittede studentermagasin medievaerk og mødt nogle af bagkvinderne.

http://uniavisen.dk/campus/med-fingrene-i-kommunikationsskidtet

»Nu vil jeg prøve at holde kæft«
AFSKED – I over fyrre år har han været KU’s stemme i offentligheden, men nu lover Jakob Lange at være stille. 

Det er der sikkert mange, der vil være kede af.

Læs hvad Lange sagde, da han takkede af, eller kast dig over vores portræt af mennesket Jakob Lange.

http://uniavisen.dk/uddannelse/nu-vil-jeg-proeve-holde-kaeft

Life-studerende og virksomheder vil have hinanden
FÆLLES FREMTID – Når Life holder massestævnemøde for sine studerende og de virksomheder, som gerne vil score dem, 

kan man drikke vallejuice og lade sig friste til en fremtid blandt afhuggede fårehoveder.

Læs hvordan Det Biovidenskabelige Fakultet holder stævnemøde med verden udenfor.

http://uniavisen.dk/uddannelse/life-studerende-og-virksomheder-vil-have-hinanden

Fri grundbevilling til forskerne, foreslår råd
RAPPORT – Danmarks Forskningspolitiske Råd foreslår en fri grundbevilling til den enkelte forsker og vil reformere universiteternes 

bestyrelser. Danmarks Forskningspolitiske Råd er tænketank for Videnskabsministeriet, men rådet brygger selv sine rapporter.  

Den seneste indeholder tanker, som både vil behage og frustrere de fleste forskningsdebattører, og tankerne i rapporten vil farve  

de igangværende forhandlinger om en ny universitetslov.

http://uniavisen.dk/politik/fri-grundbevilling-til-forskerne-foreslaar-raad

Færre gråhårede forskere på universiteterne
UDTYNDING – Mens det samlede antal ansatte på landets otte universiteter vokser, skrumper antallet af lektorer, professorer 

og seniorforskere. Københavns Universitet har haft det største fald.

De ældre ansatte bliver med andre ord luget ud, og det har konsekvenser for både forskningen og undervisningen, mener  

formanden for Danske Universiteter.

http://uniavisen.dk/politik/faerre-graahaarede-forskere-paa-universiteterne

Rektor indfører kvalificeret ansættelsesstop
OPBREMSNING – Usikkerheden om Københavns Universitets økonomi de kommende år er så stor, at rektor Ralf Hemmingsen 

vil have mere styr på, hvordan pengene bruges. Ansættelser og større dispositioner skal derfor nu godkendes af et højere  

ledelsesniveau end normalt.

Læs om baggrunden og hele rektors begrundelse for det nye tiltag.

http://uniavisen.dk/politik/rektor-indfoerer-kvalificeret-ansaettelsesstop

Det finder du på universitetsavisen.dk
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BAGGRUND

TO VERDENER 

af Claus Baggersgaard

Rollerne blandt forskerne på 
Københavns Universitet (KU) 
er byttet om. 

Hvor en fast stilling som lek-
tor eller professor tidligere var 
det højest opnåelige, når det 
gjaldt tryghed i ansættelsen og 
tid og midler til at forske, giver 
det nu bedre arbejdsvilkår og 
større jobsikkerhed at være 
projektansat for eksterne mid-
ler fra et forskningsråd eller en 
privat fond.

Der er ligefrem risiko for, at 
KU knækker over i to adskilte 
verdener med et A- og et B-
hold, der oplever vidt forskelli-
ge arbejdsvilkår og spillereg-
ler, advarer flere tillidsrepræ-
sentanter.

Situationen har fået tillids-
repræsentant for HK-laboran-
terne og medlem af Hoved-
samarbejdsudvalget Joan Lyk-
keaa til at skrive en e-mail til 
KU´s bestyrelsesformand Nils 
Strandberg Pedersen. I mailen 
udtrykker hun sin bekymring 
over den ubalance, hun ser i 
sin hverdag som laborant på 
Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet (Sund), og opfordrer 

bestyrelsen til at debattere 
problemstillingen.

Udviklingen har været i 
gang i årevis, men den direkte 
anledning til debatten er, at 
Novo Nordisk Fonden i marts i 
år gav 885 millioner kroner til 
et nyt internationalt metabolis-
mecenter på Sund.  

Krænker  
retfærdighedsfølelse
Joan Lykkeaa understreger, at 
hun selvfølgelig glæder sig 
over den store donation, men 
tilføjer, at medaljen har en 
bagside.

»Når man som jeg har været 
ansat i mange år og arbejdet 
under de forhold, der nu har 
været, er det lidt beskæmmen-
de at se, hvordan de nye centre 
har ressourcer til at ansætte 
topforskere og ikke mindst at 
tilbyde helt fantastiske fysiske 
forhold. Jeg under absolut dis-
se mennesker at få gode ar-
bejdsforhold, men kan blive 
bekymret over de allerede an-
sattes retfærdighedsfølelse i 
forbindelse med, at mange sta-
digvæk sidder i 70´er-møbler, 
har svært ved at få bevilget nye 
hæve/sænke-borde og ikke 
mindst nyt apparatur. Jeg kan 
blive nervøs for, at der spreder 

sig en misstemning på univer-
sitetet generelt,« siger hun.

Novo Nordisk Fonden gav 
også Sund 600 millioner kro-
ner til et nyt proteincenter i 
2007. KU måtte i den forbin-
delse selv bruge 130 millioner 
kroner til at totalrenovere i alt 
4.500 kvadratmeter på Panum, 
før forskerne kunne rykke ind i 
tidssvarende rammer.

Metabolismecentret skal ha-
ve til huse i en helt ny bygning 
på Panum, som KU dog har få-
et midler fra staten til at opfø-
re, men centrene belaster fa-
kultetets driftsbudget og der-
med de fælles midler, pointe-
rer Joan Lykkeaa.

Modeluner styrer 
Allan Randrup Thomsen, pro-
fessor på Sund og tillidsrepræ-
sentant for medlemmer af For-
eningen af Speciallæger, bry-
der sig ikke om udtrykket A- og 
B-hold, fordi det kan hentyde 
til, at en gruppe forskere er 
bedre end andre, men det er 
korrekt, at de ansatte på fakul-
tetet oplever, at forholdene på 
Proteincentret er væsentligt 
bedre end på resten af fakulte-
tet.

»Der blev brugt rigtig mange 
penge på at skabe optimale vil-

kår på Proteincentret, og det 
blev også en del dyrere end 
ventet på grund af nye lovkrav, 
så det har haft indflydelse på 
resten af Panum i den for-
stand, at der ikke har været 
penge til at skabe tilsvarende 
gode forhold som i centret. 
Men det er ikke sort og hvidt, 
da der også er blevet renoveret 
lokaler andre steder,« siger 
han.

Allan Randrup Thomsen me-
ner, at problemet er, at der er 
for få basismidler til rådighed. 
Universiteterne er dermed ble-
vet for afhængige af at kunne 
skaffe eksterne bevillinger og 
har derfor svært ved at stille 
krav til bevillingsgiverne, når 
det drejer sig om store donati-
oner, af frygt for at gå glip af 
de mange rare penge.

Specielt den politiske topsty-
ring af de eksterne bevillinger 
fra forskningsrådene er proble-
matisk, fordi de folkevalgte 
har tendens til at prioritere 
forskningsområder, der har 
været en succes de seneste år, i 
stedet for at være på forkant 
med udviklingen og satse på 
nye områder. 
 »Det hele afhænger i dag af, 
hvem der vil bevilge penge, så 
man får et voldsomt løft af 

nogle forskningsområder, 
mens andre sygner hen. De 
forskere, der tilfældigvis ikke 
er inden for et modeområde, 
får dermed dårligere vilkår og 
køres agterud,« siger han.

Rollerne byttet 
Leif Søndergaard, AC-fællestil-
lidsrepræsentant og lektor på 
Biologisk Institut, mener, at 
rollerne mellem de fastansatte 
forskere og de tidsbegrænsede 
kontrakt-ansatte på centrene 
er ved at blive byttet om. Det 
er blevet tydeligt, efter KU  
har været igennem store  
sparerunder de sidste to år.  
Senest røg 130 stillinger ved 
årsskiftet.
 »Afskedigelserne har næsten 
udelukkende ramt de fastan-
satte, så ulempen ved at være 
midlertidig ansat er ved at for-
svinde. Forskerne på centrene 
har tilmed rigeligt med fonds-
midler og gode vilkår, mens de 
fastansatte, der forsker inden 
for områder, der ikke er i væl-
ten, mangler penge og bliver 
presset til at drosle forsknin-
gen ned og påtage sig mere af 
andre opgaver som undervis-
ning og administration,« siger 
Leif Søndergaard. 

De nye A- og B-hold
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Færre erfarne forskere
Et nyt notat fra Videnskabsmi-
nisteriet viser, at antallet af er-
farne forskere som lektorer, 
professorer og seniorforskere 
på universiteterne skrumper i 
øjeblikket, mens flere ansættes 
i tidsbegrænsede stillinger som 
adjunkter, postdocs og ph.d.-
studerende. Således skar de ot-
te universiteter i løbet af 2009 
113 forskerstillinger væk, her-
af de 42 på KU, mens den sam-
lede personalegruppe samtidig 
voksede med over 500 ansatte. 

»Kulturen er i øjeblikket, at 
universiteterne ansætter folk 
tidsbegrænset og fyrer de faste 
erfarne forskere, men det ska-
der kontinuiteten i forsknin-
gen. En bevilling er jo typisk på 
fem år, men det er alt for lidt 
til at teste en ide, så pludseligt 
er bevillingen ophørt og forsk-
ningsfokus flyttet et andet sted 
hen, og så er det umuligt at 
skaffe flere penge,« siger Leif 
Søndergaard.

Henter nye ind
Det nye metabolismecenter 
skal i gang med at ansatte cir-
ka 150 nye medarbejdere, men 
ifølge Leif Søndergaard støder 
det mange, at KU hyrer og fy-
rer samtidigt.

»Vi har talt for, at de fyrede 
kunne få nogle af stillingerne i 
stedet for at slå dem op, men 
det ser indtil videre ud til, at 
ledelsen vil have nye ind ude-
fra. Det er meget svært at for-
stå, at der slet ikke findes an-
satte på KU, der er egnede til 
stillingerne,« siger han.

Fællestillidsrepræsentanten 
frygter tilmed, at det voksende 
antal midlertidigt ansatte på 
længere sigt presser de fastan-
satte ud, når deres kontrakt 
udløber. Nogle fonde har nem-
lig som forudsætning, at KU 
fastansætter medarbejderne, 
når fondsmidlerne ophører, 
forklarer Leif Søndergaard.

»I starten kunne man klare 
problemet gennem naturlig af-
gang, men efter de seneste 
sparerunder er der ikke mange 
ældre medarbejdere tilbage, 
og så kan der logisk set kun 
skaffes plads ved at afskedige 
allerede fastansatte forskere,« 
siger han.

Fastansættelse en  
formalitet
Ingrid Stage, formand for DM 
– Dansk Magisterforening – ser 
også en tendens til, at der er 
ved at opstå et A- og et B-hold 
på universiteterne.

Hun mener nemlig, at for-
skerne på centrene, der er i 
stand til at hente eksterne mid-
ler, sidder mere sikkert i sad-
len, har bedre arbejdsvilkår og 
muligvis også får en bedre løn 
end de fastansatte, der sidder 
på de yderste mandater, når 
fyresedlerne skal deles ud, som 
den seneste sparerunde på 
blandt andet KU har vist.

»De fastansatte oplever, at 
det der med at være fast er en 
ren formalitet, for så fast er det 
altså heller ikke længere. Det 
er blevet en forudsætning, at 
de kan tjene deres egen løn og 
eventuelt også en laboratorie-
plads ind, så det er virkelig nye 
tider,« siger Ingrid Stage.

 Hun mener, at det ikke er 
sikkert, at det er de mest frem-
ragende eller mest arbejdsom-
me forskere, som universite-
terne vælger at beholde. 

»Nogle er blevet afskediget, 
selvom de er dygtige forskere 
og har gjort en stor arbejds- og 
undervisningsindsats, men de 
er tilfældigvis inden for et om-
råde, hvor det er svært at til-
trække eksterne midler. De er 
ikke blevet krediteret for deres 
indsats, og det kan være en bit-
ter erkendelse,« siger Ingrid 
Stage.  

Klare kriterier, tak
DM-formanden opfordrer der-
for KU og de andre danske uni-
versiteter til at opstille klare, 
gennemskuelige og offentligt 
tilgængelige kriterier for, hvil-
ke egenskaber de ønsker at be-
lønne medarbejderne efter. 
Hvis evnen til at hente ekster-
ne bevillinger hjem giver høje-
re løn og bedre jobsikkerhed 
end evnen til at levere god un-
dervisning, skal det klart frem-
gå, så de ansatte kan indrette 
sig efter det. 

 »Princippet om lige vilkår 
for lige kvalifikationer er på vej 
ud. Vi må formode, at de nye 
ansatte, der bliver hentet fra 
det private erhvervsliv, ikke vil 
gå ned i løn, så man kan ikke 
andet end forestille sig, at der 
bliver større lønforskelle i 
fremtiden. Vi håber, at det vil 
trække lønniveauet op for re-
sten af de ansatte på universi-
tetet, da store lønforskelle kan 
virke demotiverende på flertal-
let,« siger Ingrid Stage.

Universiteterne føjer sig
Ingrid Stage har en vis forstå-
else for, at universiteterne fri-
stes til at være mere føjelige 
over for forskere, der kan til-
trække eksterne midler, fordi 

basismidler – altså de frie mid-
ler til forskning, som universi-
tetet selv kan råde over – bliver 
færre og færre, mens en vok-
sende del af bevillingerne øre-
mærkes til specifikke formål i 
puljer, som forskerne skal kon-
kurrere indbyrdes om.

Men hun forstår ikke, at uni-
versitetsledelserne ikke prote-
sterer mere højlydt over udvik-
lingen.

»Universiteterne siger selv-
følgelig jævnligt, at de har 
brug for flere basismidler, men 
de skulle slå sig mere i tøjret i 
stedet for at føje sig. De skulle 
gøre det klart for politikerne, 
at de ikke kan levere den forsk-
ning i verdensklasse, som de 
efterspørger, uden tryggere 
rammer og faste forhold at for-
ske under,« siger Ingrid Stage.  

clba@adm.ku.dk

Mens forskere ansat for eksterne 
midler på de nye centre har frem-
ragende arbejdsvilkår i strålende 
nye kontorer og laboratorier, må 
de fastansatte tage til takke med 
udtjente halvfjerdsermøbler

FØRSTE KLASSE – Det nye 

proteincenter ’The Novo  

Nordisk Foundation Center for 

Protein Research’ åbnede på 

Panum den 4. juni sidste år i  

nyrenoverede lokaler.

ANDEN KLASSE – KU´s campusplan viste i 2007, at det stod slemt 

til på Panum. Henrik Kudal, driftschef på Sund, meldte dengang om 

lokaler, der ikke var blevet malet siden bygningen blev taget i brug i 

60’erne, vandrør med udløbsdato for ti år siden, et forældet ventila-

tionssystem, og beton forvitret helt ind til armeringen. 

»De forskere, 
der tilfældig-
vis ikke er 
inden for  
et mode-
område, får  
dermed  
dårligere vil-
kår og køres 
agterud,« 
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Allan Randrup Thomsen, 

professor på Sund og  

tillidsrepræsentant for 

medlemmer af Foreningen 

af Speciallæger
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INTERVIEW

Hvordan vil store bevillinger som Novo Nordisk 
Fondens donation til et nyt metabolismecenter på-
virke rammerne for, hvad der i øvrigt forskes i på 
Sund?

»Metabolisme-bevillingen er et eksempel på 
alt andet end styring. Metabolisme handler om 
hele spektret omkring fedme og stofskifte. Det er 
både hjernen, mæthedsfornemmelse og tarmen, 
så det er virkelig meget bredt. Det er klart, at 
Danmark og København lige siden August Krogh 
og hans kone kom hjem med insulinen i begyn-
delsen af det 20. århundrede har været et arne-
sted for hele dette forskningsfelt. Det er en profil 
og et brand, vi skal forsøge at understøtte i ste-
det for at give os i kast med ti nye ting, hvor vi 
alligevel bare bliver nummer sjok. 

Vi skal prøve at styrke det, vi er stærke til i for-
vejen, samtidig med at der skal være plads til alt 
muligt spirende og nyt. Og så skal vi også have 
plads til bredden, fordi vi stadig skal undervise i 
mange forskellige discipliner. Det er i virkelighe-
den en blanding af mange forskellige aktiviteter, 
som alle skal passes og holdes i gang. 

Forskningsrådene har jo også ændret sig mod 
færre og større bevillinger, så hvordan vi får skaf-
fet midler til dem, der ikke er med i enten det 
ene eller andet eller fjerde projekt, er en udfor-
dring vi bruger og fremover skal bruge rigtig me-
get tid på at diskutere. Derfor taler ledelsen også 
hele tiden om behovet for flere basismidler«

clba@adm.ku.dk    rjb@adm.ku.dk

at gå sammen med de mange adjunkter og unge 
postdoc’er i laboratorierne. Medarbejderne ved 
centrene kommer således til at spille en stadig 
større rolle i den ordinære undervisning – og jeg 
vil gerne fremhæve, at netop sammenkædnin-
gen af frontforskning og uddannelse er særken-
det ved de mest attraktive universiteter i verden. 

Lurmærket metabolismeforskning 
Så du frygter ikke, at centrene udvikler sig til isole-
rede siloer? 

»Nej, ledelsen arbejder for det stik modsatte. 
Det drejer sig om at få centrene til at være 
vækstlokomotiver, der kan trække andet med sig 
og dermed få det samlede fakultet og universitet 
til at køre videre med endnu bedre kvalitet, end 
det gjorde før. I stedet for at være ked af udvik-
lingen, skal vi forsøge at bruge midlerne og mu-
lighederne på en måde, som gør at uddannelse 
og forskning samlet løfter sig – selvfølgelig in-
den for det felt, der er givet penge til. 

Ligesom i proteincentret. Og hvad der ikke 
foregår af mangfoldige ting i proteincentret, det 
er jo helt fantastisk. Sidste år fik de tiltrukket 
30-40 millioner kroner ekstra i midler til forsk-
ning. Det betyder, at når man søsætter et center, 
så tiltrækker dets forskere mere kompetence, 
der bliver ansat flere medarbejdere, man får 
større netværk, og på den måde løfter mulighe-
derne sig for alle. «

bliver fastansatte. Den laborant, der bliver ansat 
i et tidsbegrænset projekt, kan måske få en per-
manent stilling alligevel, selv om de eksterne 
midler til det pågældende projekt udløber efter 
fem eller ti år. 

Skal medarbejderne på Hagedorn Research Insti-
tute aflønnes efter højere tariffer end de gængse, 
når de bliver overflyttet til KU sammen med deres 
forskningschef Oluf Borbye Pedersen?

»Der er ikke taget endelig stilling til, hvordan 
hele denne proces skal foregå. Men hovedparten 
kommer til at søge stillingerne efter opslag. Når 
man som forsker kommer fra Århus, Lund eller 
New York, kan man måske godt tænke sig at ta-
ge nogle af sine gamle medarbejdere med sig, 
fordi de kender det pågældende forskningsom-
råde. Det er for eksempel vigtigt at anerkende, 
at ens laboranter tit er dem, der har den nødven-
dige teknologiske viden. Det er vi ved at finde en 
løsning på nu, men jeg ved simpelthen ikke, 
hvad medarbejderne på Hagedorn får i løn.«

Samme lønpolitik for hele KU
Men skal der være forskellig lønstruktur mellem 
den ordinære virksomhed og den eksternt finansie-
rede virksomhed?

»Løn- og ansættelsesvilkår er principielt de 
samme for alle på KU, men det er det klart, at 
der finder nogle forhandlinger sted. Det foregår 
ligesom med de folk, der er ansat i for eksempel 
grundforskningscentrene. Det er klart, at hvis du 
headhunter en topforsker fra udlandet, så får 
vedkommende måske mere i løn end en tilsva-
rende professor på KU. Men hele det arbejde 
foregår lige nu.«

Er det et problem, at KU ikke kan konkurrere med 
det private om lønninger?

»Det er ikke det kun er et spørgsmål om løn-
forskelle mellem det private og det offentlige, 
men mellem forskellige organisationer verden 
over. Vi har allerede med Ny løn mulighed for at 
give nogle mere i hyre end naboen. Det redskab 
er på plads. Men det klart, at vi også har en løn-
politik på KU. Det skal jo ikke være sådan, at den 
ene laborant i en afdeling får langt under 
400.000 kroner i løn, mens en anden på et cen-
ter får langt over 900.000 kroner.« 

Vil koncentrationen af de bedste forskere på centre 
uden undervisningsforpligtelse ikke underminere 
den forskningsbaserede undervisning på den ordi-
nære uddannelse?

»Centrene skal skam også bidrage til undervis-
ningen. Vi har over 1.000 ph.d.-studerende og 
4.000 bachelor- og kandidatstuderende, så der 
vil være mange områder, hvor forskerne på cen-
trene vil blive trukket ind. Det vil for eksempel  
være helt ideelt for de unge bachelorstuderende 

SUNDHEDSVIDENSKAB

Af Richard Bisgaard og Claus Baggersgaard

Hvordan er fordelingen mellem basismidler og ek-
sterne midler på Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet (Sund)i dag?

»Over halvdelen af budgettet på Sund er nu 
eksterne midler. Til sammenligning udgjorde 
basismidlerne to tredjedele og de eksterne ind-
tægter en tredjedel af budgettet, da jeg tiltrådte 
som dekan i 2005. Det var netop i de dage, da 
globaliseringsforliget blev vedtaget. Det fast-
slog, at universiteterne i højere grad skulle base-
re sig på eksterne midler for op mod 50 procent, 
og det er jo faktisk det, vi er vidne til.« 

»Den nye økonomi er blevet diskuteret på 
medarbejdermøder. Hvordan udnytter vi de mu-
ligheder, vi har, til at skaffe midler til flere for-
skere og bedre forhold til de nuværende? Hvor-
dan skaffer vi penge til infrastruktur, for der er 
jo ingen ekstra penge til, at forskerne kan købe 
apparatur, da det ligger uden for basismidlerne. 
Der foregår et stort, konsekvent og målrettet ar-
bejde med at forsøge at lave nogle gode rammer 
på universitetet, der gør at forskerne kan få de-
res ansøgninger af sted på en god måde.«

Ingen fare for A- og B-hold
Giver udviklingen ikke en fare for opdeling mellem 
et A-hold på eksterne midler og et B-hold på basis-
midler?

»Større forskningsmidler er altid blevet uddelt 
på baggrund af kvalitet. At det snart er sådan, at 
man kan blive fastansat for eksterne midler, er 
faktisk noget vi har drøftet i flere år i både Fa-
kultetets Samarbejdsudvalg og i Hovedsamar-
bejdsudvalget, og som medarbejdernes repræ-
sentanter beder om. Jeg tror iøvrigt også, at un-
ge udenlandske forskere, der kommer hertil, si-
ger: ”Fastansættelse! Det kender vi slet ikke til. 
Vi vil være glade for at have en horisont på fem-
syv år”.«

Bliver det sådan i fremtiden på KU?
»Det er svært at svare på. Vi er jo meget glade 

for metabolismebevillingen fra Novo Nordisk 
Fonden, fordi den udbetales over en periode på 
ti år. Det betyder, at du kan gå ind som adjunkt 
og nå at blive lektor, hvorefter du kan rejse et 
andet sted hen og blive professor. Eller du kan 
starte hvor som helst i din karriere. Vi kan få ty-
deligere karriereforløb, fordi man ikke er usik-
ker på, om der er penge om to år.«

Bliver der også tale om projektansættelse af TAP-
medarbejdere på det nye center? 

»Ja, det kan det blive. I Samarbejdsudvalget 
har vi haft nogle drøftelser, som endnu ikke er 
afsluttet, om at se med positive øjne på, at de 

Centre skal være  
lokomotiver for vækst
Ulla Wewer, dekan på Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet, svarer her på spørgsmål om donationen  
på 885 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden  
til et nyt metabolismecenter, og den generelle  
udvikling, hvor forskningen bliver mere og mere  
afhængig af eksterne midler 
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HØJE VISIONER – I stedet for at være ked af udviklingen, skal vi forsøge at bruge de mange eksterne 

midler til at sikre, at uddannelse og forskning samlet løfter sig, siger dekan Ulla Wæwer.
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erne og internt på universite-
tet.

»Tiden er løbet fra den tradi-
tionelle opdeling, hvor man ser 
på fordelingen mellem viden-
skabelige medarbejdere (VIP, 
red.) og TAP. Den er for grov 
til, at vi kan bruge det som le-
delsesværktøj internt på KU til 
at vurdere, om vi er effektive 
eller ej,« siger Jørgen Honoré, 
universitetsdirektør på KU.

Tankegangen bag at bruge 
VIP-TAP-ratioen som målestok 
er, at forskning, undervisning 
og formidling opfattes som 
universiteternes produktion, 
så jo flere VIP´er, der produce-
rer, i forhold til TAP´er, der 
administrerer, des bedre. 

Kritiske rapporter 
Universiteterne, og særligt KU, 
kom to gange sidste år i skud-
linjen i medierne, da nye rap-
porter konkluderede, at uni-
versiteterne bruger for mange 
penge på administrationen.

I juni 2009 viste Mckinsey-
rapporten bestilt af Viden-
skabsministeriet og Finansmi-
nisteriet, at universiteterne 
bruger cirka en tredjedel af de 
godt 20 milliarder kroner, som 
de råder over, på administrati-
on. Det er omtrent dobbelt så 
meget, som en række større in-
ternationale private virksom-
heder.

Danske Universiteter mente 

dog, at McKinseys administra-
tionsbegreb var misvisende, 
fordi opgaver som studie- og 
erhvervsvejledning, e-læring, 
markedsføring, svar på borger-
henvendelser og eksamenskla-
ger defineres som administra-
tion.

Bureaukrati vokser  
hurtigst
I august sidste år konkludere-
de forskere fra Oslo Universi-
tet, at KU med 50,4 procent af 
medarbejderne har den højeste 
andel af ikke-videnskabeligt 
personale i Norden. Herefter 
følger Danmarks Tekniske Uni-
versitet (DTU) og Aarhus Uni-
versitet (AU), hvor godt 48 
procent af personalet ikke er 
forskere og undervisere.

De norske forskere mente, at 
de var stødt på en matematisk 
lov for væksten i bureaukrati-
et. De kunne således konstate-
re, at hver gang et universitet 
tidobler antallet af forskere, vil 
der samtidig være blevet ansat 
tyve gange flere bureaukrater.

Jørgen Honoré giver dog ik-
ke meget for de to rapporter, 
som han kalder »misvisende«. 
Han henviser til KU´s årsrap-
port for 2009, hvor det frem-
går, at antallet af VIP-årsværk 
steg med 281 fra 2008 til 2009 
svarende til en vækst på 7,5 
procent, mens TAP´erne i sam-
me periode kun voksede med 

66 årsværk, en vækst på 1,6 
procent.

TAP på tålt ophold
HK-fællestillidsrepræsentant 
på KU, Ingrid Kryhlmand, glæ-
der sig over, at ledelsen nu la-
ver en mere nøjagtig opdeling 
af TAP´erne.

Mange administrative med-
arbejdere har nemlig længe 
følt sig uretmæssigt hængt ud 
for at være ineffektive.

»Vi TAP´er har længe følt, at 
vi har været på tålt ophold på 
KU. Der er behov for større re-
spekt mellem faggrupperne, og 
at vi passer på hinanden. Ellers 
ender administrationen som 
prygelknabe for at forbruge en 
uforholdsvis stor andel af uni-
versitetets midler til løn. Man 
kan nærmest få indtryk af, at 
VIP´erne er de eneste, der la-
ver noget, mens vi andre kun 
er til besvær, men man skal hu-
ske på, at vi ikke havde et uni-
versitet uden TAP´ernes ar-
bejdsindsats,« siger hun. 

Ingrid Kryhlmand tilføjer, at 
tap´erne er blevet urimeligt 
hårdt ramt af KU`s effektivise-
ringsplan, hvor der skal spares 
120 millioner kroner på admi-
nistrationen som konsekvens 
af fusionen med Landbohøj-
skolen og Danmarks Farma-
ceutiske Universitet i 2007.

Hun havde derfor også ger-
ne set, at TAP-gruppen var ble-

vet delt yderligere op til også 
at omfatte en ledelseskategori, 
så det vil blive endnu mere 
klart, hvor mange ressourcer 
KU reelt bruger på administra-
tion.

KU er effektiv
Universitetsdirektør Jørgen 
Honoré afviser at tilføje en le-
delseskategori til TAP-grup-
pen, ikke fordi offentligheden 
ikke må vide, hvor stor en del 
af medarbejderne på KU, der 
er ledere, men fordi man forsø-
ger at holde opdelingen så en-
kel og overskuelig som muligt.

Universitetsdirektøren for-
venter, at en tredjedel af de 
cirka 4.000 TAP-ansatte på KU 
vil blive klassificeret som TAP-
FU. Det drejer sig først og 
fremmest om laboranter og 
bioanalytikere. Antallet af stil-
lingskoder kan sandsynligvis 
også halveres fra nuværende 
cirka 6.000, når den såkaldte 
’datavask’ er færdig.

Jørgen Honoré slår fast, at 
KU har en effektiv organisati-
on, og at effektiviseringspla-
nen vil blive realiseret som 
planlagt inden udgangen af 
2010.

clba@adm.ku.dk

En TAP er ikke 
længere blot en TAP
Det teknisk-administrative personale på københavns Universitet skal fremover deles op i medarbejdere,  
der beskæftiger sig med administration, og ansatte, der reelt arbejder med forskning og uddannelse.  
Baggrunden er, at kU i medierne er blevet hængt ud for at bruge for mange penge på administration.  

Opdelingen af TAP

TAP-FU 
Dækker delen af det ikke-videnskabelige  

personale, der i hovedparten af deres arbejde  

udfører forskningsnært, uddannelsesnært  

eller formidlingsnært arbejde.

TAP-ADM
Dækker ikke-videnskabeligt personale, der  

i hovedparten af deres arbejdstid udfører  

administrative opgaver.

 

STILLINgSBETEgNELSER

Af Claus Baggersgaard

Det teknisk-administrative per-
sonale, eller blot TAP´erne i 
folkemunde, er i gang med den 
største omflytning i 
mandsminde på Københavns 
Universitet (KU). 

Selvom ingen bytter plads 
rent fysisk, men kun i compu-
tersystemerne, er det alligevel 
et enormt arbejde, der er sat i 
gang. De lidt over 4.000 
TAP´er, der er ansat på KU, er 
nemlig ved at få gennemgået 
deres arbejdsopgaver samt 
hvilke løngrupper, de er regi-
streret under. 

Meningen er, at TAP´erne 
fremover skal opdeles i to nye 
personalekategorier: en TAP-
gruppe, der arbejder med 
forskning, formidling eller un-
dervisning (TAP-FU), og en 
anden gruppe, der arbejder 
med administration (TAP-
ADM).

Oplyst debat
Hestearbejdet er ikke igangsat 
for sjov eller som ren beskæfti-
gelsesterapi. Baggrunden er 
tværtimod alvorlig. 

Ifølge Jørgen Honoré håber 
KU, at den nye opdeling vil gi-
ve en mere kvalificeret og do-
kumenteret debat om universi-
tetets ressourceforbrug i medi-

FAKTA
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misk kontekst, og i starten 
skulle mange af dem lige over-
bevises om, at vi ikke var her 
for at missionere,« forklarer 
professor Loopstra.

Mindre kritisk end danske 
universiteter 
Indtil videre er der udelukken-
de amerikanske undervisere på 
AUI-S, og det lader til at passe 
de studerende fint. Foran ho-
vedbygningen er stemningen 
så god, at man kunne skære 
skiver af positive vibrationer i 
luften, og de studerende, Uni-
versitetsavisen taler med, er 
helt og aldeles ukueligt optimi-
stiske. På de offentlige irakiske 
universiteter kan man normalt 
ikke selv vælge, hvad man vil 
studere. Ens karakter bestem-
mer, hvilken uddannelse man 
bliver indskrevet på. De dyg-
tigste elever læser til læge, de 
dårligste læser – uheldigvis – 
til lærer. 

En uindskrænket valgfrihed, 
som den der er på det Ameri-
kanske Universitet, giver de 
studerende bredere kompeten-
cer, og kan være med til at om-
møblere hele det irakiske sam-
fund.

Det mener blandt andre 
Bayad Jamal, der blev indskre-
vet som den første student på 
AUIS, og som er færdiguddan-
net i samfundsfag og handel 
om halvandet år. Som flere af 

op er gået ind i sit ottende år. 
Og i den genrejsning er det nye 
universitet lidt af et eksperi-
ment. Et åbent laboratorium, 
som man fylder med knap 400 
studerende – mange med 
krigstraumer og -ar – for deref-
ter at fodre dem med kritisk 
sans og vestlige akademiske 
traditioner. Det går forbavsen-
de problemfrit.

Ifølge historieprofessor Jo-
nathan Loopstra skaber uni-
versitetet i håndgribeligste for-
stand demokratiske borgere. 
Han kan se det. Hvordan tek-
ster af John Locke eller Monte-
squieu, hvis idéer bliver taget 
for givet i USA og Europa, her 
er direkte anvendelige. Hvor-
dan de studerende tager 
grundlæggende tanker fra den 
vestlige idéhistorie og sætter 
dem i en mellemøstlig sam-
menhæng. Irak er et værksted, 
et democracy in the making, og 
tandhjulene har brug for fedt.

»Det er en åbenbaring for de 
studerende at opdage, at man-
ge af de ting man slås med i 
Mellemøsten i dag, har vi væ-
ret igennem i Vesten for flere 
århundreder siden. Reformati-
onen, individuelle frihedsret-
tigheder, samspillet mellem re-
ligion og demokrati – de her 
ting er meget presserende for 
de irakiske studerende. Men 
der er også et behov for at kun-
ne føre alting tilbage til en isla-

rende starter, kan de færreste 
tale et ord engelsk, og på bare 
ét år lærer de at diskutere Ari-
stoteles på et akademisk ni-
veau,« siger han. 

Det er muligt, at John Agre-
sto er stor i slaget og ligner en 
karikatur tegnet af en spydig, 
uopfindsom europæer. Men 
selv under pr-fernissen lyder 
det egentlig meget godt. Hvis 
der er noget, irakerne har brug 
for, er det god uddannelse, så 
måske er her et eksempel på, 
at noget godt kan komme ud af 
krigen i Irak. 

 
Vestlige idéer i ny  
kontekst 
Det Amerikanske Universitet i 
Irak (AUI-S) åbnede i 2007 i 
byen Sulaymaniah i den kurdi-
ske del af landet, som i 2005 
fik autonomi i forfatningen. 
Kurdistan er det sikreste sted i 
Irak, og efterhånden som sik-
kerheden har rodfæstet sig, er 
et byggeboom af dimensioner 
skudt i vejret over hele regio-
nen. Særligt her i Sulaymaniah, 
hvor bybilledet er en uskøn 
kollage af moderne indkøbs-
centre, farverige basarer, steri-
le kaffebarer, dunkle tehuse, 
moskeer og cementskeletter til 
ufærdige bygninger. 

Men æstetisk eller ej, så er 
Sulaymaniah blevet et symbol 
på den del af Irak, der er ved at 
rejse sig efter en krig, som net-

Det demokratiske  
laboratorium
Irakerne bliver ikke et frit folk, før de har lært 
at tænke selv, så det vil amerikanerne hjælpe 
dem med. Selv om der er en vis ironi i, at det 
er amerikanere, der lærer irakerne om friheds-
værdier, er det her måske den gode historie 
fra krigen. Universitetsavisen har besøgt det 
nye Amerikanske Universitet i Irak

HJEMVENDT – Luzan Baban 

fra Aalborg Universitet er det 

Amerikanske Universitets hidtil 

eneste udvekslingsstudent. 

American University of Iraq,  
Sulaimani

AUI-S åbnede i 2007 og er et privat universitet, primært finan-

sieret af lokale donorer og den autonome, kurdiske regering. 

Det koster 5.000 dollars per semester at studere på AUI-S, et 

gebyr mange studerende får finansieret gennem legater og 

sponsorater. Eksempelvis har den amerikanske ambassade gi-

vet en million dollars øremærket til arabiske unge fra Bagdad-

området.

Der findes også amerikanske universiteter i blandt andet Kairo 

og Beirut, men udover navnet er der ingen forbindelse mellem 

universiteterne.

Irakisk Kurdistan

Internationalt anerkendt som en selvstændig del af Irak under 

Golfkrigen i 1991. I 2005 blev Kurdistan anerkendt som en 

autonom føderal stat i den irakiske forfatning.

Kurderne har deres eget sprog, hvilket de efter 1. Verdenskrig 

brugte som et argument for at få deres egen stat, ligesom ara-

berne. Det har de endnu aldrig fået, og især i Tyrkiet har der 

været jævnlige sammenstød mellem regeringen og oprørs-

gruppen PKK.

Betegnelsen ’Kurdistan’ blev første gang brugt i 1150, og bli-

ver i dag brugt af kurderne om det område mellem det sydøst-

lige Tyrkiet, det vestlige Iran, det nordlige Irak og det nordøst-

lige Syrien, hvor de fleste kurdere bor.

FAKTA

FRIHEDSSKOLE

Af Sune Engel Rasmussen

IRAK – Prodekan John Agresto 
er en velsmurt pr-maskine med 
et fyldigt ansigt, der udfolder 
sig nedad med tyngdekraften 
og skjuler skjortens øverste 
knapper. Med den ene hånd i 
et fast greb om armlænet og 
den anden gyngende illustra-
tivt i luften taler han i lange 
sætninger, og lader sig kun af-
bryde, når han er nødt til at 
trække vejret. Han taler om 
baggrunden for oprettelsen af 
det nye Amerikanske Universi-
tet i Irak.

»Universitetet er bygget på 
amerikanske værdier som de-
mokrati, ytringsfrihed og kri-
tisk sans,« siger han. 

»Det var irakerne, der bad os 
bygge universitetet, og planen 
er, at de efterhånden selv skal 
overtage, når de første genera-
tioner af studerende er blevet 
uddannet.« 

Det Amerikanske Universitet 
i Irak er som et minisamfund 
modelleret ud fra den ameri-
kanske drøm, som kan tjene 
som eksempel for hele det ira-
kiske samfund, forklarer John 
Agresto, som taler med god 
sans for udråbstegn. 

»Vores engelsklærere er, og 
det tøver jeg ikke med at sige, 
verdens bedste. Når de stude-

TYRKIET

Sulaymaniah

Bagdad

IRAN

IRAK

SYRIEN
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at klassediskussioner hovedsa-
geligt er reserveret til historie-
timerne.

Den glemte historie
Ja, historien. Den er blandt de 
irakiske kurdere faldet ud til 
fordel for amerikanerne, der 
her betragtes som helte. Det 
var som bekendt amerikaner-
ne, der i 2003 gik forrest ind i 
Bagdad, væltede regeringen og 
hev Saddam Hussein op af et 
hul i jorden i Tikrit. Saddam, 
som i løbet af sin regeringstid 
dræbte mindst 182.000 kurde-
re. Invasionen i 2003 medførte 
desuden oprettelsen af Kurdi-
stan som autonom, føderal stat 
i Irak i 2005, den største grad 
af uafhængighed, det kurdiske 
folk nogensinde har haft.

Der er en vis historisk ironi i, 
at det netop er amerikanerne, 
som kurderne takker for deres 
frihed – og deres nye frie uni-
versitet. Mens Saddam i 
1980’erne udslettede 4.000 
kurdiske landsbyer med sin 
Anfal-kampagne, der var et re-
gulært folkemord, og mens 
han droppede giftgas over bå-
de kurdere og deres iranske al-
lierede, var han støttet af USA. 
Og efter massakren i byen Ha-
labja i 1988, hvor over 6.000 
kurdere blev dræbt af Saddams 
giftgas, forsøgte amerikanerne 
endda delvist at dække over 
deres irakiske allierede ved 

sine medstuderende skriver 
han artikler for lokale aviser, 
og det er en måde, fortæller 
han, hvorpå AUI-S’ studerende 
er begyndt at føre tankerne fra 
skolebænken ud i samfundet.

»Der er allerede opstået en 
generation af unge journalister 
herfra, som har en ny teoretisk 
bagage med sig. For eksempel 
har sekularistiske tænkere som 
Tocqueville høj relevans i Irak i 
dag,« siger han.

Der er blot en enkelt person 
på campus, som hverken er 
amerikaner eller iraker. Det er 
universitetets hidtil eneste ud-
vekslingsstudent – Luzan Ba-
ban fra Aalborg Universitet. 
Hun flyttede til Danmark som 
syvårig og er nu vendt tilbage 
til Kurdistan, »kommet hjem,« 
som hun siger, med et kamera 
for at optage en dokumentar-
film om kurdiske unge til Dan-
marks Radio, samtidig med at 
hun studerer et semester på 
AUI-S. Og hun er imponeret 
over, hvor godt universitetet er 
kommet fra start. 

»De studerende er virkelig 
disciplinerede og knokler 
hårdt. Men jeg foretrækker det 
danske system frem for det 
amerikanske. Der er mere kri-
tisk tænkning på danske uni-
versiteter end her, hvor de fo-
kuserer meget på multiple choi-
ce-prøver og udenadslære,« si-
ger Luzan Baban, og fortæller, 

US-UNI – I 1980’erne støttede 

amerikanerne Saddam Hussein, 

mens han forfulgte de irakiske 

kurdere. Nu har de bygget kur-

derne et universitet, funderet 

på »amerikanske værdier som 

demokrati, ytringsfrihed og kri-

tisk sans.«

indledningsvis at give iranerne 
skylden for angrebet.

Det er imidlertid alt sammen 
glemt nu. I Sulaymaniah hu-
sker man USA for landets mel-
lemøstlige bedrifter de sidste ti 
år. Alligevel mødes amerika-
nerne ikke kun af lutter helte-
dyrkelse, fortæller professor 
Carl Carldwell, der underviser 
i mellemøstlig historie. 

»Udadtil er alle venlige over 
for os, men der er også ting, 
der ligger og ulmer under 
overfladen,« fortæller han. 

»Der er en studerende på 
campus, som fik hele sin fami-
lie sprængt i luften under et 
amerikansk angreb i Baghdad. 
Og en pige, hvis kæreste lige er 
blevet dræbt i kamp. Det er 
muligt, at der er relativt frede-
ligt her, men engang imellem 
bliver man mindet om, at det 
her altså er et land i krig,« siger 
Caldwell. 

Nedbryder etniske  
barrierer
Og mindet om krigen, det bli-
ver man. Samme dag som Uni-
versitetsavisen besøger univer-
sitetet, bliver 25 personer 
dræbt af al Qaeda-sympatisø-
rer i en landsby mindre end 
100 kilometer fra Sulaymani-
ah. Men de eneste sikkerheds-
foranstaltninger, der møder en 
på AUI-S, er et par bevæbnede, 
men venligt smilende vagter 

»Univer- 
sitetet har 
hurtigt fået 
status som 
en form for 
neutral 
grund.«

ved indgangen til campus.  
Der er stadig voldsomme 

kampe i Irak, og freden om-
kring Sulaymaniah er kun mu-
lig at opretholde, fordi det 
stort set er umuligt for arabere 
at komme ind i Kurdistan. Med 
mindre de for eksempel skal 
studere på Det Amerikanske 
Universitet. Her er et flertal af 
de studerende kurdere, men 
her er også arabere, turkmene-
re og tilhængere af den sekteri-
ske religion yazidi. 

Befolkningsgrupper, der 
uden for universitetet har me-
re end svært ved at enes, men 
som her skal dele klasselokale, 
blandt andet for at diskutere 
deres fælles historie, som er rig 
på de forskellige folks ned-
slagtninger af hinanden. 

»Det kræver en balancegang 
i klasselokalet,« smiler histo-
rieprofessor Jonathan Loop-
stra. Men faktisk går det for-
bløffende godt, fortæller han, 
for universitetet har hurtigt få-
et status som en form for neu-
tral grund. Ikke mindst på 
grund af det engelske sprog, 
der for at undgå at fremhæve 
én befolkningsgruppe på be-
kostning af nogle andre, er  
det eneste tilladte i klasseloka-
lerne.

»Det engelske sprog bliver 
en bro mellem især kurdere og 
arabere, hvor ingen føler sig 
ekskluderet,« forklarer Loop-

stra. En sidegevinst ved at lade 
udefrakommende etablere en 
uddannelse i et konfliktpræget 
land kan således vise sig at væ-
re øget tolerance på tværs af 
befolkningsgrupper. Endnu et 
punkt i prodekan John Ag-
restos vision. 

»Noget vi også bidrager til, 
er at nedbryde etniske og reli-
giøse barrierer. Ikke ved at 
prædike, men bare ved at sætte 
elever fra hele landet i samme 
klasselokale,« siger Agresto be-
gejstret, så man tror på, at det 
her måske vitterligt er en af de 
få gode historier fra krigen. 

»En god historie? Det er en 
fantastisk historie,« udbryder 
John Agresto.

»Jeg tror ikke irakerne no-
gensinde bliver et frit folk, hvis 
ikke de lærer at tænke kritisk 
og tage hånd om deres uddan-
nelse. Og det her universitet er 
en af de få gode ting, USA har 
efterladt i Irak.« 

ser@adm.ku.dk
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INTERVIEW

Thomas Söderqvist bryder sig ikke om for 
mange ting på ét sted. Han vil fremhæve den en-
kelte ting. Som glasbeholderen, der indeholder 
et lille sygt barns bløde og deforme skelet. Det 
hænger der, vægtløst i sin væske, som én ud af 
bare seks genstande i lokalet. 

»Angsten kommer krybende,« siger han, da vi 
har betragtet det lidt i stilheden. Det er en kom-
pliment. 

»Der skal være tid til fordybelse. Du skal kun-
ne nå at tænke: det kunne jo være mit eget barn, 
det der.« 

Han er 63 år, men far til en lyslevende lille pi-
ge i netop den størrelse. Hun hedder Johanna. 

At gøre det uforståelige pænt
Barneskeletter og blodige dissektionsborde er 
ting, folk gider se på. Den slags ting er uhyggeli-
ge, kropslige ting, der taler til sanserne. Død og 
splat og ulækkerhed sælger.

Det er en anden sag med en mere uhåndgribe-
lig ting som for eksempel enzymer. Enzymmole-
kyler er uforståeligt små, man kan hverken se el-
ler røre ved dem, og så godt som ingen ved, 
hvordan de egentlig ser ud. Især meget få huma-
nister. Udstil enzymer bag glas, og få verdens gi-
vetvis mest meningsløse museum. Ikke desto 
mindre er det på celleplan, at det virkelig rykker 
i den medicinske verden lige nu, siger Thomas 
Söderqvist. Organer kan dyrkes på stativer, og 
den skræddersyede medicin venter om hjørnet. 

Men hvad gør man, når man er chef for et me-
dicinsk museum, som også er en forskningsafde-
ling? Og når de ting, man gerne vil udstille, er 
blevet så små og uforståelige, at de er blevet ke-
delige for alle uden specialiserede instrumenter?

På Medicinsk Museion er beholdere i alle stør-
relser arrangeret i et gigantisk gennemsigtigt 

sig til at fremhæve materialiteten. Det er noget 
du ikke kan læse dig til,« siger han, og lader hån-
den glide over den porcelænsblanke overflade 
på et aflangt bord, hvori dybe riller danner et fi-
skebensmønster.

»Du aner ikke, hvad det er for en ting, så du 
må tænke selv,« fortsætter han begejstret og løf-
ter pegefinger og øjenbryn i en synkron bevæ-
gelse. 

Der står et bord i menneskelængde, med nog-
le kanaler, som nok er til væske. Kunne det være 
til blod? Kunne det være et dissektionsbord? 

Hans øjne blinker. Det kunne det, og det er 
det. Gys. 

Det er denne sugende oplevelsesdimension, 
museumschefen ser som mediets særlige styrke, 
men den er ved at blive trængt ud:

»Tingenes nærvær og sanseligheden har ikke 
længere den samme status. Alt skal forklares og 
sættes i kontekst, mens opmærksomheden og 
evnen til faktisk at stå over for en ting og lade 
den påvirke dig, er en mangelvare. Der er noget 
særligt over tingen i virkeligheden.« 

Han lægger ekstra vægt på opmærksomhed, 
som synes at være et plusord af særlig fin kvali-
tet.

Den forklarende tekst spiller en helt central 
rolle på de fleste museer. Specielt de medicinske 
og videnskabelige som »skriger på forklaringer.« 

Selv om han siger, at han forstår det, under-
streger Söderqvist, at fascinationen må gå forud. 
Ellers bliver oplevelsen for fattig. Hadeeksem-
plet står Eksperimentarium for, og mens vi går 
videre, mumler han noget med »trykknapfor-
midling.«

Det er umuligt at nå at se det hele, for samlin-
gen består af over 200.000 ting, og de fleste er 
opmagasineret på museet, og resten spredt 
rundt omkring i kældrene i Panumbygningen på 
Blegdamsvej. 

jeg er bange for at kede mig,« siger Söderqvist. 
»Jeg leder efter noget, som jeg ikke ved, hvad 

er, og jeg ved ikke, hvad der ville ske, hvis jeg fik 
fat i svaret med stort S. Det er den søgen efter, 
hvad end det nu er, som er drivkraften. Og hvis 
jeg skal tale lidt stort, så er det vel det, forskning 
går ud på?«

Måske er han bare forsker af natur. Og udsty-
ret med tilstrækkelig stædighed til at blive hæn-
gende i det antal år, det kræver at grave, forske 
og formidle sig frem til noget i størrelsesordnen 
ph.d., disputats eller bog. Når han starter på no-
get, er han tro, og når han afslutter det, bliver 
der plads til en ny forelskelse. Den kommer al-
tid. Og det hurtigt. 

En slags forskningens serielle monogamist, 
altså, og han nikker accepterende, da betegnel-
sen bliver luftet. Men hans nuværende kærlig-
hed er en langvarig affære, for indtil videre har 
han hængt ved Medicinsk Museion i med- og 
modgang i 11 fortrinsvis lykkelige år. 

Tingen i virkeligheden
Jeg venter på Söderqvist i museets foyer, mens 
jeg bladrer i gæstebogen, som er fuld af begej-
stret ros og enkelte beretninger om besvimelser 
og opkast efter mødet med syltede menneskede-
le og kirurgiske instrumenter. 

Han trykker min hånd som velkomst og giver 
mig en demonstrativt uguidet rundvisning på 
museet. Når jeg stiller et spørgsmål, stiller han 
også et, og jeg fornemmer, jeg bliver testet. For-
står jeg de tanker, der ligger bag udformningen 
af museet? Hvordan oplever jeg? Jeg svarer efter 
evne og tolker ud af hans faderlige fremtoning, 
at han er mere stolt end skuffet. Han kniber øj-
nene sammen i koncentration, når han, upåvir-
ket af stilheden, tænker sig om inden en forkla-
ring. 

»Vi har sat tingen i centrum, for museer egner 

FORSKERPORTRÆT

Af My Kristensen

Spørgsmålet blev stillet, sådan lidt spagt og und-
skyldende hen over ansættelseskaffens anden 
kop. Som et ’i øvrigt’. 

Thomas Söderqvist var lige blevet ansat som 
professor i medicinhistorie, men hvis han ville, 
kunne han også kalde sig chef for det daværende 
Medicinsk-Historisk Museum, for sådan en 
manglede. 

Det vidste han med det samme, at han ikke 
ville, og han vidste det hele vejen hjem, hvor 
hans daværende kone mødte hans sikre valg 
med ordene: »Du er en total idiot, Thomas«. 

Sådan havde han slet ikke set på det, og som 
så ofte før i den dengang 53-årige svenskers liv, 
skulle noget meget uplanlagt gå hen og blive til 
noget meget godt. 

Sjældne fugle på øde steder
Som ung drømte Thomas Söderqvist om at blive 
fuglekigger og finde sjældne fugle på øde steder. 
Steder, hvor man ikke forventede sig at finde så-
dan nogle. 

Men sådan blev det ikke, og efterhånden er 
hans CV lige så umuligt at finde rundt i som det 
gamle, kringlede museum, han i dag bevæger sig 
så hjemmevant i. Der er ikke meget af det, der 
står anført, som kan siges at være udfaldet af en 
seriøs karriereplanlægning.

Det er på mange måder symptomatisk, at Sö-
derqvist engang tog til seminar, stødte på begre-
bet økologi, der blev fremstillet »som kunne det 
redde verden«, tænkte »storhedsvanvid!«, blev 
vred – og interesseret. Han gravede i emnet, og 
pludselig var han så langt, at han lige så godt 
kunne gøre det færdigt. Det blev til en ph.d.

»Grunden til, at jeg søger hele tiden, er nok, at 

»Menneskeheden  
har ikke krav på  
at blive skånet«
Bannerføreren for Medicinsk Museion udstiller gerne  
barneskeletter og kødløse menneskeansigter. Selv vil han  
dog hverken syltes eller mumificeres efter sin død

Thomas Söderqvist

•  Professor i medicinhistorie og leder af Medicinsk Museion ved Københavns  

Universitet siden 1999

•  Leder af ’Science Communication og Public Outreach’ ved det splinternye The Novo 

Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research 

•  Født 1946, fil.kand. 1972, ph.d. i videnskabsteori i 1986, dr.phil. 1998 på en biografi 

om den danske nobelpristager Niels K. Jerne

•  Har undervist i videnskabshistorie ved Roskilde Universitetscenter i mere end 20 år 

•  Forsker i de medicinske videnskabers nutidshistorie, i forskerbiografien som histo-

risk og moralfilosofisk genre, og i medicinens materielle æstetik.
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kun stoffer, som opløses i universet ved døden. 
Der findes ikke nogen sjæl, det er synd for, og så 
er det ikke særlig sørgeligt. Jeg synes, det er en 
meget større trøst end det der abracadabra med 
et liv efter døden.«

Er du slet ikke bange for døden?
»Jeg er bange for at blive syg – men det, jeg er 

mest bange for, er at gå glip af at se mit barn 
vokse op. Jeg kan blive trist af tanken om, at 
snart er det slut. Jeg er bange for pludselig at 
indse, at det måske er den sidste time, jeg har 
med mine kæreste, det kan gøre mig utrolig ked 
af det. Men selve døden og tomheden derefter 
skræmmer mig overhovedet ikke.«

Når du dør, vil du så donere din krop til viden-
skaben?

»De må tage alle mine organer, det synes jeg 
er en borgerpligt, men jeg vil ikke på museum. 
Jeg har ikke lyst til at blive syltet i et glas, og jeg 
vil nok indføre paragraffen ’vil ikke syltes!’ i mit 
testamente. Jeg går ud fra, at hvis jeg ville, kun-
ne jeg blive mumificeret og udstillet i en montre 
her, men det vil jeg ikke! Det er jeg for blufærdig 
til.«

Så bliver han stille, lukker øjnene og tænker 
sig om. Ingen hastværk. Rolig opmærksomhed. 
Efter en stund griner han i erkendelse af, at han 
har fanget sig selv i en kæmpe selvmodsigelse. 

»Det kan jeg simpelthen ikke forklare,« siger 
han så. Og det gør heller ikke så meget. 

Manden er endnu mand og ikke blot kemi. 

eller i hvert fald gemt. Sådan skal det være. En-
keltpersonen og en eventuel familie skal respek-
teres og beskyttes. Men der er ikke noget, Sö-
derqvist ikke ville udstille. Menneskeheden har 
ikke krav på at blive skånet.

»Det som dybest set fascinerer mig er, at der i 
tre milliarder år har fandtes liv på jorden, men 
nu begynder evolutionen for første gang at blive 
bevidst om sig selv. Vi har midlerne til at mani-
pulere med generne, med fostre og celler – til at 
bedrive evolutionær ingeniørkunst. Vi kan lave 
om på os selv som art, og hvad sker der så? Det 
er for mig et sublimt spørgsmål. På den ene side 
er det en fantastisk mulighed, og samtidig kan 
det være vejen til udslettelsen. Men det er selv-
følgelig muligt at klimaforandringerne slår os 
ihjel inden da,« ler han lunt. 

Det lyder lidt uhyggeligt, at alt man er, er kemi. 
Kan det ikke føre til store identitetsproblemer?

»Nu taler vi samme sprog! Når det bliver en 
mulighed at manipulere med alle dine krops-
funktioner, hvor sidder din identitet så? Den 
skaber du i høj grad. Ikke kun som social kon-
struktion, som jo har været meget på mode, nej, 
du kan selv vælge konkret at skabe en ny mate-
riel identitet.« 

Ivrige fagter danner kontrast til omhyggeligt 
udvalgte ord. 

Engang var det en identitetskrise, at mennesket 
stammede fra aberne, og det er vi efterhånden ved 
at være kommet os over. Tænker du, at vi kan 
komme os over det her? 

»Det kan selvfølgelig gøre ondt, fordi det kan 
få følelsen af mening med tilværelsen til at for-
svinde, og det kan måske gøre dig kynisk eller 
ked af det. Men man kan også opfatte det som 
en form for trøst, for ser man verden sådan, be-
høver man ikke at være bange for døden. Du er 

møbel, illumineret af lys, som får det hele til at 
fremstå, som var det dekorativ installations-
kunst. Jeg kan ikke sige, jeg ligefrem forstår, 
hvad jeg ser, men jeg ser på det, fordi det er 
mærkeligt og pænt, og mens han gestikulerer og 
knitrer i sin vindjakke, prøver Söderqvist at få 
mig til at forstå, at det er et fint udgangspunkt.

»Det er ikke så vigtigt, at du forstår, hvad det 
siger fra starten, men at det siger dig noget. Det 
er ligesom når jeg taler med lille Johanna. Hun 
siger noget fuldstændig ubegribeligt volapyk, 
men jeg synes, det er meget fascinerende, at hun 
prøver på at sige noget.«

Han rejser sin sammenligning fra børnehøjde 
og prøver i stedet med et kulturmøde, i mit til-
fælde: humanist møder usynlig og uhåndgribe-
lig, mikroskopisk forskerverden gennem plastik-
dimser. 

»Hvis Pedersen står hele dagen i et laboratori-
um og laver nogle ting med sine plastikbeholde-
re, fordi det at lede efter et enzyms funktion er 
det allermest spændende for ham, så er plastik-
beholderen selvfølgelig bare redskabet, han bru-
ger, men det er den håndgribelige del, ligesom 
vinylen er det for musikfolk.« 

Det er den ting, der kan formidle forskerens 
fascination og danne bindeled mellem ham og 
mig.  

Hvor sidder identiteten? 
Et kødløst ansigt stirrer på mig gennem skabsru-
den med øjne omkranset af farvestrålende blod-
årer. Det er et rigtigt ansigt, som engang altså 
var nogens. Det er ikke en model. 

»Rigtige museer udstiller rigtige ting,« siger 
Thomas Söderqvist belærende, som svar til mine 
spørgende øjne. Netværket af årer er blevet inji-
ceret med farvestof, og navnet er blevet glemt 

REAgENSgLASIDENTITET – »Vi har midlerne 

til at manipulere med generne, med fostre og cel-

ler – til at bedrive evolutionær ingeniørkunst. Vi 

kan lave om på os selv som art, og hvad sker der 

så?« spørger Thomas Söderquist.

»Det som dybest set 
fascinerer mig er, at 
der i tre milliarder år 
har fandtes liv på jor-
den, men nu begyn-
der evolutionen for 
første gang at blive 
bevidst om sig selv.«
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INTERVIEW

UNIVERSITETSLOV

Af Christoffer Zieler

Stakkels Helge Sander. Han er ikke minister 
længere, men oppositionen er ikke færdig med 
at brokke sig over ham.

»Vi tror mere på målstyring end på den incita-
mentsstyring, som har været mantraet i Viden-
skabsministeriet under Helge Sander,« siger so-
cialdemokratiske Kirsten Brosbøl. I stedet skal 
universiteterne holdes i ørene ved hjælp af fler-
årige udviklingskontrakter, som rektorerne kan 
navigere efter.

Det betyder, at Socialdemokraterne (S) er klar 
til et opgør med nogle af de økonomiske meka-
nismer, der i dag giver universiteterne penge alt 
efter, hvor effektivt de får kørt de studerende 
gennem møllen eller hvor mange steder, det lyk-
kes for forskerne at blive citeret. Brosbøl mener, 
at systemet – som S ellers selv har været med til 
at indføre – har vist sig at fremme uhensigts-
mæssig adfærd.

»For eksempel når basismidler kanaliseres 
derhen, hvor der er flest eksterne midler. Så er 
der jo ikke nogen penge tilbage til de områder, 
der har svært ved at tiltrække eksterne midler,« 
siger Kirsten Brosbøl.

Et andet eksempel er den såkaldte færdiggø-
relsesbonus, der har fået KU til at true med at 
smide studerende ud, der var næsten færdige 
med deres studier, men som ikke havde levet op 
til studieaktivitetskravene i en periode. 

»Det er fint nok at have fokus på studieaktivi-
tet, men jeg synes, det er lidt drastisk at smide 
folk ud, der næsten er færdige med deres uddan-
nelse. Det er en utilsigtet konsekvens af færdig-
gørelsesbonusserne.«

S vil slet og ret aflive færdiggørelsesbonussen, 
der sender penge til universiteterne, hver gang 
de har formået at udklække en bachelor eller 
kandidat inden for et nærmere fastsat tidsrum. 
Målet om hurtig gennemførsel bliver i stedet 
skrevet ind i udviklingskontrakten. I det hele ta-
get skal der mere ro på økonomien, snarere end 
den serie små smæld med pisken, som bonus-
ordningerne virker ved.

Vaccine mod talstrid
I militæret har man længe kunnet godte sig over 
flerårige bevillinger i planlægningsstrategierne, 
og Socialdemokraterne vil gerne indføre det 
samme for universiteterne.

»Vi har slået til lyd for det i flere år,« siger Kir-
sten Brosbøl. 

Hun finder det uhensigtsmæssigt, at universi-
teterne hele tiden justerer og fyrer folk og i høj 
grad benytter sig af ikke-fastansat personale. »Vi 
så gerne flere fastansatte forskere og undervise-
re,« siger hun.

Kirsten Brosbøl mener ikke, at rektorernes år-
ligt tilbagevendende økonomiske tudeture har 
været en bekvem måde at sende aben videre til 
staten på, når der skulle fyres og spares på uni-
versiteterne.

»Det har været meget reelt, når rektorerne har 
sagt, at problemerne i høj grad skyldes for få ba-
sismidler. Det er jeg jo enig med dem i. Sagen er 
bare den, at den til enhver tid siddende minister 
har peget på tallene og sagt: der er jo flere mid-
ler, hvad er problemet? Problemet har været, at 
balancen mellem basismidler og konkurrence-
udsatte midler er skævvredet.«

»Vi vil også gerne ud over den situation, at vi 
hvert eneste år har den samme diskussion, hvor 
den ene part siger: vi får færre penge, og den an-
den siger: nej, I får flere. Det giver ingen mening 
for offentligheden, at man står og kaster tal i ho-
vedet på hinanden.«

Uden store ekstrabevillinger
Socialdemokraterne er dog ikke villige til at kø-
be fred ved at skrue op for pengehanerne og hæ-
ve de offentlige budgetter for forskning – selv 
om Europa sakker bagud. Kirsten Brosbøl vil til 
gengæld gerne fordele de penge, der er, anderle-
des.

»Vi mener, at 60 procent af midlerne skal væ-
re basismidler. Under den nuværende regering 
er det tal faldet fra 63 til 56 procent, og det er 
faktisk rigtig mange penge. Når vi de sidste par 
år ved forhandlinger har sagt 60 procent, har re-
geringen været ved at falde ned af stolen. Men 
der er ingen tvivl om, at det ville være en væ-
sentlig forbedring af universiteternes basisøko-
nomi.«

SF kunne ikke vente
Forude venter en forhandling ikke blot med re-
geringen, men også med de potentielt kommen-
de regeringspartnere, SF og Det Radikale Ven-
stre (R). Kirsten Brosbøls opgave som S-ordfører 
bliver at balancere mellem et forlig med VK-re-
geringen på den ene side, og et SF, der allerede 
har presset på for vidtgående reformer. I virke-
ligheden ønsker SF et opgør med den ledelses-
model, der erstattede den demokratiske ledel-
sesstruktur med en professionel virksomhedsle-
delse. Det er universitetslovens kerne, så det bli-
ver en knast, der skal høvles.

Universitetsavisen erfarer, at det var planen, 
at SF, R og S skulle lancere et fælles universitets-
udspil, men SF fulgte ikke manuskriptet og di-
skede op med sin egen detaljerede plan i febru-
ar. SF-papiret var et opgør med de fleste af uni-
versitetslovens kardinalpunkter, og Brosbøl 
modtog ikke tankerne med den begejstring, man 
måske kunne have forventet i lyset af det ellers 
historisk gode forhold mellem de to store røde 
partier.

Kirsten Brosbøl kan dog ikke se, det skulle væ-
re vanskeligt at finde fælles fodslag med SF.

Tilfredse venner i R og SF 
I SF kvitterer man med glæde over, at S har 
meldt ud. Universitetsordfører Jonas Dahl siger, 
at der er fine tanker i udspillet, men han savner 
en mere gennemgribende ledelsesreform. Her er 
udspillet »lidt tyndt«. 

Imidlertid er SF’eren ikke nervøs ved, at S 
danner par med regeringen om universiteterne.

»Man kan sagtens indgå forlig med regeringen 
uden at låse sig på hænder og fødder. Det har vi 
også selv gjort om forsvaret. Men det afgørende 
er, hvordan S og SF tegner en ny politik op til 
valget,« siger Jonas Dahl.

Også i Det Radikale Venstre modtager man 
tankerne fra S pænt. Forskningsordfører Mari-
anne Jelved betegner udspillet som ganske vidt-
gående.

»Socialdemokraternes udspil er efter min bed-
ste overbevisning en opsamling af de holdnin-
ger, der præger S, SF og Det Radikale Venstre,« 
siger hun.

Ingen kold ministeriel afvaskning
Politiske forlig er lidt ligesom sækkeløb. Kirsten 
Brosbøl og partifællers anden udfordring er at 
komme overens med forligspartnerne i V og K 
om en ny lov, selv om et valg lurer i horisonten. 

Regeringen har ikke meldt ud endnu, hvad 
den ønsker for universiteterne, men videnskabs-
minister Charlotte Sahl-Madsen (K) taler dog 
om »et nyt koncept for udviklingskontrakterne 
med færre målepunkter af mere strategisk ka-
rakter.« 

»Charlotte Sahl-Madsen kommer jo ind i en 
proces, hvor der lige er lavet en evaluering af lo-
ven, og hun har en mulighed for at sætte sit 
præg. Det har hun sådan set allerede gjort ved at 
lægge afstand til nogle af de ting, Helge Sander 
sagde i slutningen af sin periode. Hun kan jo vise 
universiteterne den tillid, som Helge Sander al-
drig fik vist dem,« siger Brosbøl.

Update

Universitetsloven er til forhandling i 

2010, og partierne er begyndt at frem-

lægge deres bud på, hvad der skal la-

ves om. I februar affyrede SF et større 

udspil, og i april har Socialdemokrater-

ne præsenteret deres eget program. 

Regeringspartierne har endnu ikke 

formuleret deres særlige ønsker til en 

ny lov.

Universitetsloven er usædvanlig, fordi 

den er resultatet af et politisk forlig 

mellem Venstre, Det Konservative Fol-

keparti og Socialdemokraterne. Men 

partierne er ikke nødvendigvis enige 

om, hvordan den ændrede lov skal se 

ud. Forhandlingerne begyndte den 16. 

april.

Det foreslår S

•  Fire- eller femårige bevillinger til 

universiteterne

•  Styring per udviklingskontrakt 

•  Flere basismidler

•  Samme samlede pose penge

•  Ledelsesreform

•  Gruppeeksamen genindføres.

•  Årlige grønthøsterbesparelser på to 

procent afskaffes.

På den forskningspolitiske knivsæg
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Hun mener, at Sahl-Madsens signaler giver 
grund til optimisme.

Hvis du skal svinge dig helt op til det mest kærli-
ge, du kan sige?

»Ha ha. Ja, man kan blive frygtelig skuffet, 
hvis man er optimist, men det tillader jeg mig at 
være, fordi de trods alt ikke har pandet vores 
forslag ned. Vi holdt et møde i fredags (den 16. 
april, red.), og det var i hvert fald ikke sådan en 
kold afvaskning og afvisning af de ting, vi kom 
med.«

chz@adm.ku.dk

En ’højtillidsstrategi’ kalder  
Socialdemokraternes forsknings- 
ordfører, kirsten Brosbøl, sin tekst  
til en ny universitetslov. S vil gerne  
regelforenkle, men hvad ligger der i det?
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BAGGRUND

er en bredere og mere attraktiv 
matematiklæreruddannelse på 
universitetet. Det, vi har brug 
for, er en samlet national plan 
for matematiklæreruddannel-
sen i Danmark,« siger han. 

»Matematik er jo en del af 
samfundets økologiske system. 
Manglede vi stand-up-komike-
re, ville det næppe få ret meget 
til at gå i stå. Men når vi mang-
ler matematiklærere, skaber 
det problemer i hele samfun-
det.«

mahp@adm.ku.dk

ge en folkeskolelærer og give 
ham en efteruddannelse og så 
lade ham undervise i gymnasi-
et,« siger Carl Winsløw, der 
mener, at man i stedet bør 
samtænke matematiklærerud-
dannelserne på tværs af insti-
tutionerne.

 
Ny matematikuddannelse
Hvor stor en katastrofe mang-
len på matematiklærere vil re-
sultere i, er ikke til at sige med 
sikkerhed. Men det kan få gan-
ske store konsekvenser for ma-
tematikken som fag i Dan-
mark, forstår man på Carl 
Winsløw.

»Katastrofer i uddannelses-
sektoren er jo ikke ligeså spek-
takulære som vulkanudbrud. 
Men jeg er ikke i tvivl om, at 
manglen på lærere vil gå ud 
over indholdet af undervisnin-
gen i gymnasiet. Og hvis vi ik-
ke fastholder et højt niveau i 
matematikundervisningen i 
gymnasiet, kan man ikke op-
retholde niveauet for ret man-
ge andre uddannelser på uni-
versitetet udover humaniora,« 
forklarer han.

Og netop fordi det går så 
hårdt udover samfundet, er 
det også samfundet, der må re-
agere, forklarer Carl Winsløw. 

»Løsningen på problemerne 

inden ti år. Det er nøjagtigt 
det, vi oplever i dag. Så ingen 
kan komme at sige, at det kom-
mer bag på dem,« lyder det fra 
Carl Winsløw.

Alligevel har ingen gjort no-
get ved det. Carl Winsløw un-
derstreger, at der er tale om et 
ekstremt kompliceret problem 
med mange forskellige årsa-
ger. En af grundene til lærer-
manglen er, at der i Danmark 
er en institutionel adskillelse 
mellem matematikuddannel-
sen på universiteterne og i 
gymnasierne.

»Universiteterne hører jo 
under Videnskabsministeriet, 
og derfor handler det her i høj 
grad om at få fat på forsknings-
midler. Derimod er der ikke 
stærke og kortsigtede incita-
menter til at gøre noget ved 
problemerne i undervisnings-
sektoren,« siger Carl Winsløw. 

Desuden er der stor forskel 
på en seminarieuddannet og 
en universitetsuddannet mate-
matiklærer, og det gør hele sy-
stemet ekstremt ufleksibelt.

»Det er absurd, at lærere, 
som underviser elever i 9. klas-
se, har en så anderledes bag-
grund end lærere, som under-
viser i 1.g i gymnasierne. Det 
system, vi har i Danmark, gør 
det utænkeligt, at man kan ta-

dem, der typisk fik deres inte-
resse for matematik i gymnasi-
et, og som kunne tænke sig at 
blive gymnasielærere«, siger 
Carl Winsløw og fortsætter:

»De første år på matematik-
uddannelsen på universitetet 
er en superstejl træning. Det er 
meget krævende og rettet 
mod, at de studerende lynhur-
tigt kan lære den nyeste mate-
matik. Nogle har sågar den 
holdning, at det ville være 
spild af talent, hvis en kandi-
dat i matematik blev gymna-
sielærer. Jeg har hørt en sige, 
at han kun tog sit pædagogi-
kum, så han havde det, hvis nu 
alt andet gik galt. Det er jo op-
rørende, at det at være gymna-
sielærer opfattes som ringere 
end at være forsker.«

Systemets skyld
Problemet med lærermangel er 
langt fra nyt. Også i 1950’erne 
var der mangel på matematik-
lærere i gymnasierne, og både 
Videnskabsministeriet og Un-
dervisningsministeriet har 
kendt til problemerne længe.

»Ministerierne er selv skyld i 
det her. I slutningen af 
1990’erne udgav Undervis-
ningsministeriet en rapport, 
der forudså en katastrofal 
mangel på matematiklærere 

matik fra universiteterne til at 
overtage de mange ledige stil-
linger.

Matematiklærer søges
»Matematikundervisningen i 
gymnasiet forestås i dag i stør-
re og større omfang af ingeniø-
rer eller af specialestuderende 
her fra universitetet, simpelt-
hen fordi der mangler færdig-
uddannede matematikere. Det 
kan være okay som en over-
gangsløsning, men det bliver 
for alvor et problem, når gym-
nasierektorer henvender sig og 
spørger, om vores førsteårsstu-
derende kan undervise deres 
elever,« forklarer Carl Win-
sløw.

Mens matematik på univer-
sitetet faktisk oplever en lille 
stigning i antallet af ansøgere, 
vælger alt for få af disse at bli-
ve gymnasielærere. Ifølge Carl 
Winsløw skyldes det især den 
måde, universiteterne har op-
bygget deres matematikud-
dannelser på.

»Matematik er et stort og 
bredt fag i skole og samfund, 
mens uddannelsen på universi-
tetet er ganske smal. Den er 
primært rettet mod forskning 
og ikke mod matematikunder-
visning i gymnasiet. Derfor ser 
vi også et stort frafald blandt 

MATEMATIKERMANgEL

Af Mathias Holm Pedersen

Forestil dig, at importerede ki-
nesiske matematikere i fremti-
den vil stå for en stor del af 
matematikundervisningen i 
gymnasiet. Eller at danske sko-
lebørn om ti år bliver undervist 
af højtuddannede gæstelærere 
fra Indien.

Danmark mangler i øjeblik-
ket mere end 200 gymnasielæ-
rere i matematik, og hvis der 
ikke gøres noget ved proble-
met nu, kan scenarierne med 
de udenlandske lærere blive til 
virkelighed i en ikke alt for 
fjern fremtid.

»I USA importerer man for 
tiden i stor stil lærere udefra, 
for eksempel fra Kina eller In-
dien. Så slemt står det endnu 
ikke til i Danmark, men det er 
ikke utænkeligt. Vi gør det jo 
allerede med for eksempel læ-
ger,« siger Carl Winsløw, der 
er professor i matematikkens 
didaktik på Københavns Uni-
versitet.

Han er en af de universitets-
folk, der nu slår alarm over ud-
sigterne for landets matema-
tikundervisning. Nye tal viser, 
at der simpelthen uddannes 
for få gymnasielærere i mate-

lige nu mangler Danmark over 200 gymnasielærere i matematik.  
Det kan få alvorlige konsekvenser, advarer kU-professor

landet uden 

matematik

ALARM – Carl Winsløw ad-

varer om, at der vil stå kinesere 

og indere ved danske mate- 

matiktavler inden længe, hvis  

bøtten ikke bliver vendt.
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som en fjeder fra panelet. Han er lektor på Insti-
tut for Teatervidenskab, og har rollen som mo-
derator. 

»God forskning og god kunst har det til fælles, 
at begge begynder med en interesse, og Salòs 
pludselige gennemslagskraft har vækket vores 
nysgerrighed,« begynder han, og forklarer så, at 
Afdeling for Teater- og Performancestudier har 
ændret kurs de seneste fem-otte år. Tidligere 
studerede akademikerne dét, der foregik bag det 
tunge fortæppe, i dag opererer man med et bre-
dere teaterbegreb, og udvekslingen med de ska-
bende kunstnere er en del af denne kursæn-
dring.

»Vi har momentum,« mener lektoren, »og i 
dag er vi forskere i høj grad optaget af begiven-
heden omkring kunstværket. Vi holder ikke vær-
ket ud i strakt arm; vi er også interesserede i den 
kunstneriske skabelsesproces.« 

Han mener faktisk, at den akademiske og den 
kunstneriske gebet ligner hinanden mere og me-
re, fordi han også sporer en slags kursændring 
hos mange kunstnere, der giver deres værk en 
ny dybde – ikke ulig forskningens. 

»Forskellen er, at videnskaben leverer svar; 
kunsten stiller spørgsmål. Forskningen kan ikke 
tillade sig kunstens åbne ender,« slutter han.

Skønheden og udyret
Næste taler er Stig Jarl, også lektor på Teatervi-
denskab. Indlægget skal handle om »under-
grund som institution eller skønheden og udy-
ret.«

Han præsenterer en powerpoint-model, der 
får publikum til at fnise. Den er ingen skønhed – 
et solsystem af firkantede sole med tekst forbun-
det af pile, der angiveligt skal visualisere det vir-
var af interesser, som den kontroversielle fore-
stilling har skullet turnere. Modellen er ladet 
med konflikt, lader Stig Jarl forstå. 

Hans pointe er, at alle led har udvist stor risi-

fire ’masters’ indlogeret sig i et kitschet bordel 
indrettet i boudoirstil i en forfalden herskabsvil-
la på det mondæne Østerbro. Nærmeste nabo 
var en børnehave. I villaen regerede fire bordel-
værtinder, der primært havde til opgave at oplæ-
re en børneflok på 12 i at føje herrernes perver-
terede seksuelle lyster på enhver tænkelig måde. 

I øvrigt var villaen beboet af fem militærklæd-
te vagter, der fungerede som herrernes potente 
håndlangere, og en flok tjenestepiger. I alt 40 
medvirkende skabte forestillingen, der forløb 
uden manuskript som én lang improvisation. 

Forestillingens gæster var inviteret til at blen-
de ind i villaens ’black libertine society’ af rituali-
seret pædofili inden for den dramaturgiske ram-
me, som performerne havde skabt. Fire ’cirkler’ 
à fire uger spillede forestillingen uophørligt – 
performerne forlod ikke villaen på noget tids-
punkt i spilleugerne, og publikumsinvitationen 
var ligeledes ubegrænset. 

Havde man løst billet, kunne man blive, så 
længe man ville, eller man kunne gå og komme 
igen – og igen. Endeligt punktum sattes i den til 
bristepunktet velbesøgte villa den 14. marts, da 
alle de martrede børn blev likvideret. 

KUA har momentum
Men det betyder ikke, at der blev stille om Salò, 
det vidner udsolgte debatarrangementer om, og 
også dette seminar er en sællert. Og panelet, der 
er et miks af akademikere og kunstnere, er et 
herligt syn. Man kan se på en kilometers afstand, 
hvem der forsker, og hvem der performer. Ægte-
parret Signa og Arthur Köstler ligner Isabella 
Rossellini og Daniel Day Lewis. De andre panel-
deltagere ligner – humanistiske sweaterforskere.

Teaterdirektør og international leder af Repu-
blique HC Gimbel byder velkommen, og han slår 
ud med armen, da han bedyrer, at Salò er blevet 
kaldt tidens vigtigste kunstværk.

Så springer en energisk Michael Eigtved op 

PERFORMANCEKUNST

Af Gry Bartroff Gaihede

Seminargæsterne er spændt op til lir, og menne-
skemængden summer af forventning. Selv om 
klokken bare er 12, vrimler det med fashionabelt 
klædte gæster på høje hæle uden for Teater Re-
publiques lille scene. Københavns nye teater lig-
ger sjovt på Østerfælled Torv sammen med JYSK 
og Super Best. Avantgarde og discount i skøn 
forening.

Det er Kunst- og Performancestudier, der fre-
dag den 9. april har inviteret til seminar om den 
interaktive forestilling Salò med kult-perfor-
mancegruppen SIGNA, der har givet genlyd 
langt uden for teatrets rækker. Seminarbilletter-
ne er revet væk, og der står 100 på venteliste. In-
gen kulturel begivenhed har fået mere omtale i 
nyere tid end Salò, der spillede for fulde huse i 
januar-marts. 

At den humanistiske forskergruppe har kastet 
sig over Salò, skyldes forestillingens kolossale og 
øjeblikkelige gennemslagskraft. Hvis man ikke 
selv gæstede ’rædselsvillaen’ på Østerbro i spille-
perioden, er man sandsynligvis alligevel stødt på 
den sindsoprivende forestilling enten i medierne 
eller i cyberspace. Debatten har været hidsig, og 
i pressen og især i blogosfæren har diskussionen 
raset. 

Den internationalt anerkendte performance-
gruppe SIGNA skabte forestillingen med inspira-
tion fra to bandlyste historiske forlæg: Pier Paolo 
Pasolinis film Salò – eller de 120 dage i Sodoma 
(1975) og Marquis de Sades roman De 120 dage 
i Sodoma (1787). Begge værker handler om en 
håndfuld magtfuldkomne sadister, der isolerer 
en gruppe ofre, som de underkaster pervertere-
de torturhandlinger, udnytter seksuelt og for-
nedrer systematisk. 

I SIGNA’s fortolkning af de to klassikere havde 

  
Fra Sodoma  
til Akademia
Skrigene og piskesmældene har fortonet sig, sexslaverne er  
aflivet og madrasserne pakket ned. Nu kaster de humanistiske 
forskere sig, let rystede, over teaterforestillingen Salò. For hvad 
var det dog, der foregik i rædselsvillaen på østerbro i vinter – 
videnskabeligt set?

»Kunst skal ikke nød-
vendigvis være ufar-
lig, men der er ingen 
gæster, der tager  
varig skade.«
Signa Köstler
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»Kunst skal ikke nødvendigvis være ufarlig. 
Der er ingen gæster, der tager varig skade. Man 
bliver garanteret frastødt og forvirret og måske 
skamfuld. Måske kan man ikke sove i en uge. 
Men man kan også blive søvnløs over noget, 
man læser i avisen. Salò er ikke sådan en fore-
stilling, hvor man lige spiser en brunch før, og så 
tager et glas vin bagefter (…) Dermed ikke være 
sagt, at det ikke undervejs har været synd for no-
gen, at noget er gået skævt eller nogen er blevet 
såret ufrugtbart. Der er jo tale om improvisati-
on.« 

Det synspunkt udløser stort bifald.

Rollen som tilskuespiller
Forskerne får ordet – vi skal igen se SIGNA ude-
fra, som det hedder i programmet. Eller oppefra, 
vil det vise sig, for Kim Skjoldager-Nielsens ind-
læg, der henter sin teori fra sociologien, har så 
højt et abstraktionsniveau, at Deres udsendte 
har svært ved at se ned. Men han præsenterer et 
interessant begreb: publikum har rollen som ’til-
skuespillere’ i interaktive forestillinger. 

Næste input kommer fra ekstern lektor Nila 
Parly. Hun er operauddannet, fortæller hun, så 
hun kan tale uden mikrofon, hvis det skulle væ-
re. Det skulle det ikke i dag. Nila Parly er ikke 
nogen ulden sweaterforsker, hun er eksalteret, 
og hun kastede sig uforbeholdent i interaktion 
med Salòs performere. 

Hun fortæller, at forskergruppen aftalte at alle 
skulle besøge huset to gange – som observatører 
og som sig selv. Parly befandt sig bedre i rollen 
som performer end i rollen som observatør, ind-
rømmer hun. En tilskuespiller, altså.

For Nila Parly var det en meget sansemættet 
oplevelse at være i villaen, og hun havde flere in-
time træfninger med beboerne. Med stor indle-
velse formidler hun lydene, stedet og lugtene, 

lingen, kun agere inden for den dominerende lo-
gik, der altid er stærkere end publikum. Jeg kan 
i hvert fald ikke overskue rækkevidden af kon-
frontationen med skuespillerne.« 

På dette tidspunkt har Signa Köstler lagt sin 
rævepels. Hun hæver blikket og griber mikrofo-
nen – nu er det hendes tur.

Trøstesløsheden er uløselig
»Fortvivlelsen og fortabtheden er et menneske-
ligt grundvilkår,« siger hun.  

»Pasolinis uforsonlige film sidder tilbage i 
kroppen som et uforløst ubehag – man bliver ik-
ke færdig med dens problem. Man leder efter 
det sted, hvor man kan søge tilflugt og slappe af, 
men det sted findes ikke. Der er ingen katarsis.« 

Villa Salò var en allegori over det gradvise tab 
af medfølelse mennesker imellem, det er en ge-
nerel og meget virkelig forråelse af vores sam-
fund, forklarer Signa Köstler. 

Mange mennesker lever under forhold, hvor 
de ikke har noget tilflugtssted. Sådan var det i 
filmen, i villaen, og sådan er det i virkeligheden, 
mener Signa, og hun fortæller, at skuespillerne i 
deres forberedelse har hentet grum inspiration 
fra mange nutidige, virkelige hændelser: traf-
ficking, børn, der gøres til objekter for familiers 
eller præsters syge lyster, hate crimes. Listen er 
legio, og Signa bliver helt træt i stemmen.  

»Salò var en fiktiv konfrontation med den ulø-
selige trøstesløshed. Men jeg er uenig med dig, 
Laura, for der var plads til refleksion. Men man 
må give sig tid. Det kræver et værk som Salò af 
deltagerne. Tid.« 

Signa langer ud efter de gæster, der har for-
ladt villaen efter et par timer, som hun også har 
gjort i pressen, og hun beklager, at mange har 
haft en mening om forestillingen uden at have 
været i villaen.

ph.d.-studerende Ulla Kallenbach, der proble-
matiserer forestillingens interaktive præmis, og 
hun begynder sin argumentation hos forestillin-
gens historiske forlæg. 

I sin roman udpensler Marquis de Sade ydmy-
gelserne i en kølig, distancerende tone, og for-
tællerens tilgang til de seksuelle perversioner er 
videnskabelig. Også Pasolinis film skildrer den 
fascistiske magtudøvelse med stor ufølsomhed. 
Publikum er styret af kameraets æstetiserende 
øje og låst i rollen som voyer. 

»Men i Villa Salò er vi ikke medielt distanceret 
fra volden og fornedrelsen, tværtimod, vi både 
ser, lugter og hører den med hele vores sanseap-
parat. Fiktionen overskrider en zone, der gør 
magtmisbruget til et fælles anliggende. Det er en 
fysisk betingelse, at hjerne og krop aktiveres, 
som var vi selv aktive med pisken eller under pi-
sken,« siger Ulla Kallenbach. Det er på grund af 
spejlneuroner, funderer hun.

»Vi ved, at pædofile gæster er blevet ophidset i 
Villa Salò – er det ønskværdigt?« spørger hun. 

Hendes kollega, næste taler, adjunkt Laura 
Schultz, tager tråden med publikumsinvolverin-
gen op. 

»I SIGNA’s performances er der sket en radi-
kalisering i den fysiske henvendelse, men der er 
dog elastik i deltagerinvolveringen – og gudske-
lov for det!« 

SIGNA vil fremprovokere refleksion og enga-
gement hos gæsterne, og forestillingen fordrer 
en etisk stillingtagen, men flere gæster har følt 
sig misbrugt eller i hvert fald intimideret, blandt 
dem Laura Schultz.

»Jeg oplevede Salò som grænseoverskridende, 
og jeg havde fravalgt denne forestilling, hvis jeg 
ikke havde været en del af forskergruppen. Jeg 
føler mig frarøvet min tillid til menneskelige re-
lationer (…) Jeg kan jo reelt ikke påvirke hand-

kovillighed. Forestillingen har hentet god øko-
nomisk muskelkraft fra de offentlige kasser. 
Skuespillerforbundet har ikke kastet grus i ma-
skinen, selv om skuespillernes arbejdsforhold 
har været genstand for intense offentlige diskus-
sioner – de fik pisk, og der blev pisset i deres sår. 

»SIGNA ville have haft svært ved at leve op til 
kravene, hvis forbundet havde valgt at underka-
ste forestillingen en arbejdspladsmiljøvurde-
ring,« mener altså Stig Jarl.

I andre af modellens kasser befinder pressen 
og offentligheden sig. På et tidspunkt blev Signa 
Köstler så træt af tonen i debatten, som hun 
fandt ’under lavmål’, at hun selv blandede sig 
med et åbent brev. 

Også forestillingens omgivelser – ikke mindst 
børnehaven i nabohuset – har man omhyggeligt 
informeret ved at redegøre for performanceak-
tens særlige karakter. 

»Selv om SIGNA var kunstnerisk udøvende 
døgnets 24 timer fire uger ad gangen, har per-
formere og teater alligevel undgået, at konflikter 
blussede op – forestillingen undgik politianmel-
delse, og det betragter jeg som ret lykkeligt,« 
sagde Stig Jarl, der også undrede sig over, at in-
gen politikere har kastet sig over forestillingen 
og brugt den i deres sag. 

Det kan man ikke være uenig med ham i, det 
er trods alt kun et halvt år siden Pia Kjærsgaard 
sparkede støvet af de gamle dåser med lort for at 
markere sig i kulturdebatten.

Stig Jarl konkluderede, at Salò, så kontrover-
siel forestillingen end var, har håndteret alle lu-
rende konflikter ved at udøve rettidig og for-
standig ’damage control’.  

Forestillingens overskridelsesæstetik 
Med de to næste forskerindlæg slutter rygklap-
periet. Første kritiske kvinde er 
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Laura Schultz er uenig. Forestillingen starter 
længe før man bevæger sig ind i villaen, og hun 
finder det helt legitimt at udtale sig efter et par 
timer i huset. 

»Mit fravalg var højst subjektivt. Jeg føler, at 
publikum bliver låst. I bringer publikum i en til-
stand hinsides den rationelle tænkning, og I for-
venter alligevel af publikum, at vi skal handle 
ansvarligt.«

Signa svarer, at det netop er pointen. Folk er 
låst i en spiral af vold i mange sammenhænge 
mange steder i verden. 

Ordstyrer Eigtved giver ordet til salen og ef-
terlyser korte begavede spørgsmål. Korte bliver 
de ikke. Men meget begavede.

En tilskuer, der præsenterer sig som psykiater, 
takker for en fremragende forestilling: 

»Vi er så konforme (…) Jeg var bevidst passiv 
under mit besøg, men jeg har besluttet aldrig at 
være passiv mere.« 

En avisanmelder takker for en lammende op-
levelse; en iscenesætter siger at forestillingen er 
det mest inspirerende hun nogensinde har ople-
vet. Mange vil gerne dele det uafrystelige ind-
tryk Salò har gjort. Der er seks minutter tilbage 
og mindst otte tilskuespillere fra salen på talerli-
sten. En ung mand udtrykker sin dybe bekym-
ring for performerne: 

»Jeg var så lettet, da jeg gik!«
Signa svarer, at alle har det godt: 
»Performerne er stolte over Salò og stødte 

over, at pressen har udstillet dem som ofre – de 
er myndige mennesker, der ville blive fornærme-
de over at få tilbudt krisehjælp. Nogen troede, at 
de mødte en flok psykisk nedbrudte skuespillere 
dagen efter den sidste forestilling, men de havde 
festet hele natten – de havde tømmermænd!«  

Seminaret er gået langt over tid, ordstyreren 
har mistet styringen, og det sidste ord om SIG-
NA’s Salò er med garanti ikke sagt. 

gbg@adm.ku.dk

vet hende den sørgelige erfaring, at hvis man 
overlader beslutningen til publikum, kan man 
ende med at blive dræbt. 

Schneider mener, at publikum blev drevet til 
handling, fordi man forventer en ydelse – ellers 
skubber vi selv til handlingen. I Abramovic̆s til-
fælde var publikum således »castet i rollen som 
skurke«.

Et nyere eksempel er værket Okänd, kvinna 
2009 af den svenske kunstner Anna Odell. Hen-
des performance satte sidste år de svenske medi-
er på den anden, forargede, ende: Hun gennem-
spillede et selvmordsforsøg en aften fra en bro i 
Stockholm. Mange forbipasserende prøvede at 
tale hende til fornuft, så hun castede sit publi-
kum i helterollen, beretter Magnus Schneider. 

»Hvad med SIGNA?« spørger han, for han sy-
nes at publikumspositionen er mere tvetydig el-
ler utydelig end hos de nævnte forgængerne. 

»Det skuffer mig, at du ikke talte om det pro-
gramsatte,« siger Signa. »Jeg ville meget gerne 
have haft en akademikers mening om, hvad der 
foregår på diverse blogs.« 

Til efterlysningen af en tydeligere publikums-
rolle, svarer Signa: 

»Nej, nej, nej! Vi har ikke villet caste publikum 
som hverken sadister eller samaritter. Salò skul-
le også give plads til de mere stille synspunkter, 
refleksion eller dialog.« 

 
Ingen portionsanretninger
Så begynder de forskellige stemmer for alvor at 
brydes i debatten.

Magnus Schneider siger, at han kun har været 
på kort visit i villaen, og Signa svarer: 

»Det fremgår! Det her kommer ikke i portions-
anretninger. Det fordrer tid. Jeg er træt af analy-
ser fra folk, der har været i huset i kort tid. Man 
er nødt til først og fremmest at tage udgangs-
punkt i sine egne valg og sine egne positioner.«

Kim Skjoldager-Nielsen siger, at forestillingen 
skurrer mod tidens forbrugermønstre. Anmel-
derne er ikke parate til at ofre den fornødne tid, 
og at det er et generelt, strukturelt problem i in-
dustrisamfundet. 

og hun priser scenografien. Hun beskriver villa-
en som smuk og forfalden, dekadent og uhyrlig 
– som monster, livmoder og tragedie i ét. 

Hun reciterer ’letter from the Director’ fra 
forestillingens hjemmeside, der indleder med et 
Nietzsche-citat: »He who fights with monsters 
might take care lest he thereby become a mon-
ster. And if you gaze for long into an abyss, the 
abyss gazes also into you,« og hun opfylder cita-
tets profeti med denne beretning fra Salò: 

En tjenestepige fortalte, at et af børnene var 
blevet defloreret dagen før. Nila tog sig en tår af 
kaffen og spurgte barnet: kunne du lide det? 
Hun blev vist bort. Øjeblikket efter havde hun et 
reflekteret øjeblik alene i dagligstuen. Det slog 
hende, at optrinnet var en ordret gentagelse af 
noget, hun havde oplevet en gang før i huset, 
hvor det var en anden gæst, der havde spurgt 
barnet, om det havde nydt defloreringen.  

Spejlneuroner, mente Nila Parly. 
»Og ja,« sluttede hun, »det gør ondt at være i 

Villa Salò, man ville være et monster, hvis det ik-
ke var tilfældet!« 

Sadist eller samarit
Ph.d. Magnus Schneider skulle egentlig have talt 
om modtagelsen – eller receptionen, som det 
hedder i forskersprog – af Salò i pressen. Men 
han har skiftet mening og vil hellere se på Salò i 
en teaterhistorisk sammenhæng. 

Han fortæller om to performere, der før SIG-
NA på en kontroversiel måde har udfordret pub-
likumspositionerne. I 1974 skabte den jugoslavi-
ske performer Marina Abramovic̆ værket Rhythm 
0. På et bord anbragte Abramovic̆ć 72 objekter, 
som publikum frit kunne bruge på kunstneren. 
Nogle objekter ville give nydelse, andre smerte. 
Blandt sagerne var sakse, fjer, knive og sågar en 
pistol med et enkelt skud.

Kunstneren var fuldstændig passiv under hele 
den seks timer lange interaktive performance. I 
begyndelsen forholdt publikum sig ret tavst og 
passivt, men som tiden gik, blev deres handlin-
ger mere og mere aggressive og sadistiske. 
Abramovic̆ć beskrev senere, at værket havde gi-
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Fakta om Salò

SEMINAR – Seminaret ’Salò-perspekti-

ver. Intention, Forestilling, Reception’ 

var arrangeret af Københavns Universi-

tets Afdeling for Teater- og Performan-

cestudier i samarbejde med performan-

cegruppen SIGNA og Teatret Repu-

blique. Panelet var et miks af universi-

tetsforskere og SIGNA’s kunstneriske le-

delse, og intentionen var at samle aka-

demikernes forskellige vinkler på ’insti-

tiutionelle, sociokulturelle og æstetiske 

rammer’ og kunstnernes indsyn til en 

’totalanalyse af fænomenet Salò’. 

SIGNA – Performancegruppen SIGNA le-

des af den danske performancekunstner 

Signa Köstler; hendes mand, den østrig-

ske mediekunstner og performer Arthur 

Köstler og den svenske performer og 

scenograf Thomas Bo Nilsson. SIGNA’s 

performances tager kunstnerisk afsæt i 

installationskunsten. Trioen arbejder of-

te med at omdanne og iscenesætte for-

ladte bygninger eller områder til ’enig-

matiske tidløse miljøer’ som publikum 

inviteres med ind i.

TEATER – Teater Republique er et nyt 

og moderne internationalt teater i Kø-

benhavn. Et teater, der bygger bro mel-

lem det klassiske teaters stærke histori-

er og det nyskabende, fysiske teaters 

grænsesøgende formsprog. Salò var før-

ste sæsons fjerde forestilling.
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Sagt om Salò 

»Ud af de af mine (fire-fem) venner, der har været der, er én blevet bedt 
om at demonstrere deep throat på en dildo foran publikum, og én har 
fået pisk (i røven uden på bukserne, og på hænderne og armene) for at 
være ulydig. Derudover har jeg hørt om én, der er blevet pisset på. Så der 
er vist ret meget publikumsinteraktion.« 
(‹Sissel› i blogindlæg på http://spoergenluder.wordpress.com)

»Sygt, sygt, sygt. Syge mennesker, syge mennesker. Venligst ring til poli-
tiet og få skribenten, teatret og ‹tilskuerne› anmeldt og mentalundersøgt. I 
opfordrer jo ligefrem sexforbrydere. Sygt og sørgeligt!« 
(H.C. Jensen, Hellerup i politiken) 

»Det er fantastisk! og højaktuelt!! Var der i 4,5 time sidste torsdag, Jeg 
fik en suveræn fortælling i oplevelsen af deres totale indlevelse i deres rol-
ler og klare forankring i hierarkiet. og det var heller ikke uinteressant at 
observere, hvordan folk interagerer/ikke interagerer med skuespillet.« 
(E.S. københavn i politiken) 

»Jeg kommer her, fordi her bliver udlevet nogle af de forbudte fantasier, 
man går rundt og har. Det handler vel om at have den ultimative magt.« 
(‹Jørgen› i Information)

»Det er vigtigt for mig som medvirkende, at man ikke går derfra med en 
følelse af at være forløst. og det tror jeg ikke, folk har gjort. Det er ikke 
mit generelle indtryk, at folk har været liderlige, når de forlod huset.« 
(Salò-skuespiller Marie Hauge i Information)
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»En overvældende, forførende omgang totalteater, der på alle måder ryk-
ker grænserne for, hvad der kan være teater. Svært ikke at blive anfægtet 
af, hvad jeg som publikum overhovedet går med til - også udenfor teatret. 
Er perversionernes villa blot en minimodel af en mere generel forråelse?« 
(Monna Dithmer, politiken)  

»Ikke overraskende er offentligheden meget optaget af spørgsmålet ‹finder 
der penetration sted eller ikke? (…) Vil man forarges (eller fornøje sig) over 
ægte penetrationer, er der rigeligt med tilbud på markedet – også i vari-
erende grader af tvang og brutalitet! Vi er ikke mere sex-show end pasolinis 
Salò er en pornofilm.« 
(Signa köstler i et åbent brev til læsere og publikum på http://signa.dk/politiken_brev)
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»Vi deltager alle i et stort medicinsk eksperiment«

LIVSSTILSMEDICIN

Af Gry Bartroff Gaihede

Dit forskningsområde er livs- 
stilsmedicin. Vil du definere be-
grebet?

»De lægemidler, som raske 
mennesker tager for at opret-
holde en bestemt livsstil, er livs-
stilsmedicin. Et eksempel kan 
være lægemidler mod impo-
tens. Hansen og Jensen er na-
boer, de er begge 50 år, Hansen 
har diabetes og er blevet impo-
tent som en følge heraf. Han er 
syg, og han vil bruge et læge-
middel for at opretholde sin po-
tens. Jensen på den anden side 
af hækken er ikke syg, men han 
har fundet sig en yngre kone, 
og for at skærpe sin libido bru-

ger han et potensfremmende 
middel. I Jensens brug er der 
tale om livsstilsmedicin. 

Når du spiser ingefærtablet-
ter eller en pille mod jetlag, så 
er der også tale om livsstilsme-
dicin, for du betragter ikke dig 
selv som syg. Du bruger det for 
at opnå nogle egenskaber, du 
gerne vil have i din livsverden. 
Mange kosttilskud og naturpro-
dukter falder ind under katego-
rien. Når der er tale om nogle 
tilstande som raske individer 
gerne vil forbedre eller optime-
re, så er man i gang med en 
livsstilsbehandling.«

Når vi i Fællesadministrationen 
får tilbudt en influenzavaccine, 
er det så en del af samme trend?

»Ja. Det er ikke mange ar-

bejdsgivere, der tilbyder vacci-
ner af omsorg for medarbejder-
ne. Vi bruger den medicinske 
teknologi til at optimere vores 
produktionsapparat, og det er 
et kraftigt udtryk for, at vi er 
villige til at bruge medicin til 
andet end at lindre og helbrede 
sygdomme. Vi vil også gerne 
forebygge og forbedre – og det 
er i øvrigt svært i filosofisk for-
stand at se forskel på de to, for 
man er jo rask i begge tilfælde.« 

 
Hvad er problemet? Det er vel et 
individuelt anliggende, om man 
har lyst til det eller ej?

»Naturligvis. Men det giver 
god mening at kigge sig tilbage 
over skulderen, for det er gået 
kolossalt stærkt de seneste 30 
år. I 70'erne betragtede man læ-

gemidler som noget den stærke 
lægestand og medicinalindu-
strien brugte til at kontrollere 
og ensrette os med. Der er sta-
dig nogle, der abonnerer på 
den teori. Men der er sket en 
gradvis udvikling i retning af en 
'medicinforstærket normalitet'. 
I dag er netop det enkelte indi-
vid bestemmende for, hvordan 
vi håndterer og bruger den nye 
medicin. Vi er vores egne her-
rer, der sætter vores egne livs-
mål, og vi bruger så den medi-
cin, som den teknologiske ud-
vikling stiller til rådighed, for at 
nå vores mål. 

Når sportsfolk doper sig, er 
det ulovligt, men når vi spiser 
piller for at få mest muligt ud af 
livet nu-og-her, er der ingen re-
guleringer. I en aktuel undersø-
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Fiaskoer bør også formidles
Debatten for og imod forskningsformidlingens relative 

succes fortsætter. Læs hvorfor dårlige eksempler kan  

bringe os videre

Manual til ledelsen
Bagsiden undersøger hvordan man driver et universitet.  

I 11 enkle afsnit giver en historiker sit bud på gode  

ledelsesprincipper

kassér kassetænkningen
Vi kan ikke måle humaniora med naturvidenskabernes  

målestok. Kirsten Refsing giver Forskningspolitisk Råd  

svar på tiltale
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gelse i Nature mener amerikan-
ske forskere faktisk, at intellek-
tuel doping for at indlære bedre 
og tænke klarere er okay, fordi 
forskerne så vil kunne skabe ny-
ere og bedre medicin til de sy-
ge. Så målet helliger midlet, og 
hvis man skal bruge medicin for 
at komme dertil, så er forskerne 
villige. Det er tankevækkende, 
synes jeg, at der er regler for 
præstationsfremmende stoffer i 
den ene konkurrenceprægede 
verden, sportens, men ikke i en 
anden og lige så konkurrence-
præget verden – forskningens.« 

Hvad er budskabet fra din særli-
ge farmaceutiske stol?

»I mange tilfælde kan den 
høje grad af selvbestemmelse 
være problematisk, så jeg 

3 6 12

Enhver er sin egen sund-
heds smed. Markedet for 
præstations- og potens-
fremmere boomer, og du 
booster dig sikkert også 
med livsstilsmedicin. Claus 
Møldrup er nyansat profes-
sor i livsstilsmedicin på Far-
ma, og han tager gerne et 
medansvar for udviklingen 

>
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til, som vi efterhånden har godt 
indblik i. Historisk set har vi været 
forbeholdne over for at behandle 
børn, fordi de ikke selv kan sige 
fra. Men vi er blevet mere familiæ-
re med lægemidlerne, og vi opfat-
ter dem ikke som så farlige som 
tidligere. Den generation der ind-
villiger i at medicinere deres børn i 

dag, har ikke ople-
vet historiens store 
medicinske skanda-
ler. Du og jeg har ik-
ke selv set eftervirk-
ningerne af thali-
domid i tresserne, 
hvor børn blev født 
med svære misdan-
nelser. Vi har hørt 
om det fra nogen, 
der ikke selv har op-
levet det, så derfor 
er det ikke så svært 
for os at takke ja til 
pillerne.

De midler, der 
har været længe på 
markedet, er meget 
veldokumenterede, 
heriblandt dem, vi 
giver til børn og un-

ge. Men nye lægemidler ryger altid 
på markedet, inden man kender 
deres fulde omfang og konsekven-
ser. Hvis vi ville vide alt med total 
sikkerhed, kunne vi ikke sende no-
get på markedet, så derfor kan 
man – lidt populært – sige, at vi al-
le deltager i et stort medicinsk for-
søg.« 

gbg@adm.ku.dk

Claus Møldrup er 

netop ansat som 

professor med 

særlige opgaver 

på Institut for Far-

makologi og Far-

makoterapi på Det 

Farmaceutiske Fakultet. Hans forsk-

ningsområde er modern medicins, 

et område, der handler om livsstils- 

og forbrugsmedicin og moderne 

markedsføring af medicin, og som 

anvender nye forskningsmetodik-

ker, der bruger internet og mobilte-

lefoner til at indsamle patientdata.
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Af Rektor 

Ralf Hemmingsen

>

PÅSKENS TV-PROGRAM bød på en film med 
den universitært klingende danske titel ’Fort 
Humboldt’. Den handlede nu ikke ligefrem om 
det humboldtske dannelsesideal og den dialekti-
ske vekselvirkning mellem forskning og uddan-
nelse i samfundets tjeneste. Det var derimod en 
klassisk western med skudvekslinger og he-
stevrinsk. 

Fort Humboldt er en forpost i ødemarken, som 
er truet af en dødelig epidemi. Et tog med forsy-
ninger og medicin skal komme de nødlidende til 
undsætning, men helten, i Charles Bronsons gro-
ve skikkelse, må løsne ganske mange revolver-
skud og knytnæveslag, før hjælpen når frem.  

De danske universiteter er ikke en forpost i 
ødemarken. Men man kunne man godt forledes 
til at tro, at det danske Fort Humboldt er ramt af 
en epidemi: Lige før påske offentliggjorte Jyl-
lands-Posten resultatet af en rundspørge med un-
dervisere fra AU, SDU, AAU og KU. 

Hver tredje svarede, at universitetsledelsen 
presser dem til at prioritere gennemførelsen af 
eksamen højere end det faglige niveau. Og hver 
sjette svarede, at de havde ladet en studerende 
bestå eksamen, selv om de ikke burde. 

Jyllands-Postens bagvedliggende hypotese kun-
ne man læse i undersøgelsens lukkede spørgs-
mål: Skurken er taxametersystemets incita-
mentsstruktur, som belønner høj produktion – ik-
ke kvalitet. 

NOK SKAL MAN VÆRE VARSOM med at dra-
ge entydige konklusioner på baggrund af en un-
dersøgelse af en lille stikprøve og en svarprocent 
på 50. Desuden ved vi ikke, hvordan KU’s andel 
af populationen har svaret. Men uagtet bias i me-
todikken er undersøgelsen bestemt bekymrende. 

Jeg vil gerne understrege, at det er aldeles 
uforeneligt med KU’s virke at lade fagligt util-
strækkelige eksamenspræstationer slippe igen-
nem – endsige opfordre til det. 

Imidlertid kan man selvfølgelig ikke afvise, at 
der forekommer tilfælde af undervisere, der op-
lever det som en svækkelse af kvaliteten, når stu-
dieordninger og pensa gennemgår en naturlig re-
alitetstilpasning fra tidligere tiders syv-ni års stu-
dietid til fem år. 

Og når nogle VIP’er måske oplever, at nedskæ-
ringer, blandt andet som følge af faldende STÅ-

indtægter, indirekte skaber et kollegialt pres for 
at sænke overliggeren. 

MEN UMIDDELBART STØTTER en række in-
dikatorer ikke hypotesen om et generelt kvali-
tetsfald. Vi har ikke oplysninger om signifikante 
ændringer i karaktergennemsnit og ’dumpepro-
cent’, der tyder på ’inflation’ i karaktergivningen. 
Fx oplevede de fleste fakulteter fra 2004 til 2007 
et lille fald i gennemsnitskarakteren for specia-
ler. En tendens der ser ud til at fortsætte med den 
nye karakterskala. 

Desuden har KU og andre danske universiteter 
en meget høj grad af ekstern censur i forhold til 
universiteter udlandet. I Danmark er der et lov-
krav om, at en tredjedel af alle eksamener skal 
være omfattet af ekstern censur – på KU er der 
ekstern censur på rundt regnet halvdelen. 

Selv om metoderne er omstridte, skal vi heller 
ikke glemme, at KU har en ganske pæn placering 
på internationale rankings. Netop den faglige 
kvalitet er en hovedbegrundelse for, at internati-
onale studerende vælger KU. Vi modtager mel-
dinger fra KU-studerende i udlandet om, at de fø-
ler sig fagligt godt rustede. 

VI ER UNDERLAGT et (endog meget) sindrigt 
akkrediteringssystem. Vi har en stadig tættere 
dialog i aftagerpaneler. Vi har styrket studievej-
ledning og studiemiljø. Og dertil kommer et 
bredt funderet internt fokus på uddannelsesom-
rådet, som for alvor vil blive udfoldet fra efter-
året.

Det betyder ikke, at taxametersystemet er per-
fekt. Når penge er en funktion af ’produktions-
mængden’ er der – alt andet lige – en principiel 
risiko for, at kvaliteten bliver kompromitteret. 

Omvendt må vi også anerkende, at taxameter-
systemets simple logik tjener et demokratisk, 
samfundsmæssigt formål, fordi de folkevalgte 
kan dokumentere over for en bred vælgerskare, 
at statstilskud i sidste ende kan henføres til den 
enkelte studerendes fremdrift. 

Men KU er åben over for at bidrage til eventu-
elle politiske drøftelser om alternative finansie-
ringsmodeller, der på en fornuftig og ubureau-
kratisk måde også belønner kvalitet – så Fort 
Humboldt kan holde stand. 

Fort Humboldt
Taxametersystemet svækker kvaliteten, antyder JP-undersøgelse.  

På KU kan vi ikke se et generelt kvalitetsfald, men vi vil gerne være  

med til at sikre kvaliteten, hvis politikerne vil lave systemet om

synes ikke, at myndigheder, læ-
ger og farmaceuter bør fralæg-
ge sig ansvaret for den igang-
værende udvikling. Vi ser jo til-
fælde, hvor det går galt. Plasti-
ske operationer er også et ek-
sempel på medicinforstærket 
normalitet. Stadig flere får la-
vet større bryster for egen reg-
ning, men det 
koster altså fæl-
lesskabet store 
summer, når det 
går galt. Indlæg-
gelser, der er en 
konsekvens af 
fejlbehandlinger 
eller komplikati-
oner efter kos-
metiske operatio-
ner eller bivirk-
ninger ved livs-
stilsmedicin, be-
tales af de offent-
lige kasser. De 
mennesker var 
raske, før de lod 
sig behandle.

Det har om-
kostninger for 
samfundet, hvis 
vi giver los og lader det være op 
til den enkelte forbruger at gøre 
med deres krop og liv, som de 
lyster. Vi kender de fysiske bi-
virkninger, men der er også eti-
ske bivirkninger, for vi har ikke 
råd til det hele. Hver gang en 
læge skal udskrive en recept til 
en rask person eller behandle 
symptomer fra livsstilsmedicin, 
så tager det ressourcer fra nogle 
andre behandlingskrævende, 
som måske er alvorligt syge. 

Grænserne for hvad vi be-
tragter som sygdomme, er også 
i skred. Barnløshed behandles 
som en sygdom i dag. Samfun-
det bruger enorme summer 
som støtte til kunstig befrugt-
ning. Kunne de penge være 
brugt til andre lidelser? Det er 
et etisk spørgsmål, og den dis-
kussion er vi nødt til at have 
kollektivt, for det er svært at se 
det store perspektiv og få hele 
billedet med som enkeltper-
son.«

Er den stigende medicinering af 
vores unge en del af samme ten-
dens?

»Lægemidler er blevet vores 
dagligdags lille hjælper. Det er 
en højteknologisk løsning vi tyr 

»Stadig flere 
får lavet  
større bryster 
for egen reg-
ning, men 
det koster 
altså fælles-
skabet store 
summer, når 
det går galt.« 
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SYNSPUNKT

KUA opdeler de  
studerende og  
underviserne 
VIP-LOUNGE
Af stud.mag.scient. Marie Kiholm og stud.mag.

psych. Jeppe Jørgensen, informationsmedarbejdere 

på KUA

Der findes en elektrisk dør i den nybyggede kan-
tine på KUA. Døren adskiller undervisere fra stu-
derende, de særligt indviede fra de andre. Døren 
fører ind til faculty lounge, fakultetslogen, og kun 
et elektronisk medarbejderkort giver adgang. 

Ironisk nok har universitetets hensigt længe 
været at udviske skellet imellem undervisere og 
studerende – blandt andet derfor kalder vi det 
heller ikke for lærere og elever – den aktive, do-
cerende lærer versus den passive, modtagende 
elev skulle være erstattet af et synergisk forhold 
de to imellem.

I det borgerlige universitet samledes undervi-
sere og studerende om et fælles projekt og en for-
pligtigelse over for fagligheden, videnskaben og 
sandheden. Det borgerlige universitet er nu er-
stattet af markedstænkning og med den en klar 
adskillelse imellem leverandør og forbruger.

Selv den engelske betegnelse faculty lounge 
klinger af en misforstået markedsfascination, 
hvor man hylder konsumerismen – samtidig med 
at man konsumerer sit måltid. Men ud fra et øko-
nomisk synspunkt forekommer det ikke optimalt 
at flytte penge fra kerneydelser som forskning og 
undervisning til indretning, mens forelæsnings-
lokaler efterlades støvende tomme og forskellige 
institutter udsættes for fyringsrunder og ufrivilli-
ge fridage. Kort sagt: Et universitet med idealer 
om vidensdeling og gennemsigtighed repræsen-
teres nu ved en massiv trædør.

Hurra for  
demokratisering  
af KU
STUDENTERPOLITIk
Af Rasmus Stoklund Holm-Nielsen, formand for  

Frit Forum København – Socialdemokratiske  

Studerende

Rektor Ralf Hemmingsen har i sit oplæg til en ny 
organisering af vilkårene for studenterpolitisk ar-
bejde gjort op med en række store, demokratiske 
problemer. I Frit Forum bifalder vi, at rektor ta-
ger et opgør med mange års positiv særbehand-
ling af enkelte studenterpolitiske organisationer, 
samt at vi studerende blandt andet kan forvente, 
at fremtidens universitetsvalg kommer til at fore-
gå på demokratiske vilkår. Reformen er i flere år 
blevet modarbejdet og har været vanskelig at 
gennemføre, hvilket gør rektors oplæg ekstra 
prisværdigt. 
 I fremtiden ser fordelingen af de økonomiske 
midler ud til at skulle afgøres af stemmetal og 
mandater i modsætning til den nuværende ord-
ning. Hidtil er en enkelt forening blevet favorise-
ret uden skelen til, at mange studerende fore-
trækker andre lister, der opstiller på mere gen-
nemsigtige vilkår. Det er derfor en afgørende de-
mokratisering af Københavns Universitet, som 
rektor lægger op til. 
 Det er vigtigt, at frivillige foreninger, der ar-
rangerer sociale eller faglige arrangementer, sik-
res bedst mulige vilkår. I øjeblikket er det imid-
lertid vanskeligt for små foreninger eller små 
grupper af studerende, der har fået en god ide, at 
realisere deres aktiviteter, fordi de økonomiske 
midler primært er forbeholdt de store foreninger. 
 Vi kan skabe et langt mere pluralistisk studen-
termiljø, hvis det bliver muligt for nogle af de 
mange små initiativtagere at komme på banen, 
og derfor foreslår Frit Forum, at der oprettes en 
aktivitetspulje målrettet disse grupper. Hermed 
skabes der et grundlag for, at små initiativer i 
fremtiden kan få en større chance for at blomstre 
rundt omkring på universitetet, så der skabes fle-
re og mere forskelligartede sociale og faglige til-
bud til de studerende. 

ONLINENYT

universitetsavisen.dk

Debatten fortsætter på 

www.universitetsavisen.dk

DEBAT

FORSkNINGSFORMIDLING

Jens H. Henriksen, Professor, dr.med. 

Klinisk Fysiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital,  

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

KLEMENS KAPPEL, INSTITUT for Medier, Erkendelse og Formidling, og rektor Ralf 
Hemmingsen og Jasper Steen Winkel, Kommunikation og Forskningsformidling, har 
bragt væsentlige forhold omkring formidling af forskningsresultater til diskussion i 
henholdsvis avis 2 og 3. Førstnævnte illustreret af den herlige tegning, hvor forsker 
John opfordrer professoren til campusaktiviteter. Det kan han ikke, da han går til 
Deadline om tirsdagen!

Jeg har altid ment, at formidling af forskningsresultater til en bredere kreds var et 
vigtigt og naturligt led i forskningsprocessen. I starten af mit professorat skrev jeg avis-
kronikker, stillede op til interview, skrev forskningsindlæg i overvejende formidlende 
magasiner med videre. 

Det giver selvfølgelig en personlig tilfredsstillelse at skrive en kronik i Politiken, hvor 
rejektionsraten er lige så stor som ved mange internationale videnskabelige tidsskrif-
ter. 

KLEMENS KAPPEL HAR FULDSTÆNDIG ret i, at formidling er meget tids- og res-
sourcekrævende. Feedback og interesse har hidtil gennemgående været beskedent, og 
forskningsformidling har indtil nu sjældent været efterlyst eller værdsat af de systemer, 
der efterspørger og evaluerer forskning og undervisning. 

En succes har mange fædre, fiasko er forældreløs. Det er ikke svært at blive enige om 
formidling af forskningssucceser. Det modsatte er langt mere problematisk. 

Det kan være mindst lige så relevant at formidle en forskningsfiasko eller den mang-
lende eller udeblevne forskning (ikke-forskning), der for eksempel kan opstå, når di-
rektioner af ideologiske, drifts- eller ledelsesmæssige grunde laver fusioner, der øde-
lægger forskningsmiljøer eller stopper relevant forskning. 

I disse situationer har vi set eksempler på, at forskningsformidling medfører efterføl-
gende stærkt kritiske og udadprojicerende reaktioner, med direkte afstandtagen på le-
delsesniveauet. 

DET ER VIGTIGT, som anført i Ralf Hemmingsens og Jasper Steen Winkels indlæg, at 
der opstilles retningslinjer for forskningsformidling. Omfang og kvalitet af formidlin-
gen bør specificeres, endvidere må den kunne måles og evalueres på samme måde som 
undervisning og forskning, gerne efter internationale retningslinjer. 

Formidling bør foregå i en form, så det bliver muligt at tilvejebringe information om 
kvalitet, omfang og niveau. Formidlingen bør også inkludere en balanceret profilering 
af forskningsresultaterne, gerne med fokus på forskningens drivende kræfter. 

Det er helt legitimt, at en forsker også forfølger veje betinget af egen nysgerrighed og 
engagement, ud fra eget valg af emne og metode, uafhængigt af institut, fakultet og øv-
rige universitets profileringer og strategier. Det bør endvidere erkendes, at formidling 
for de fleste forskere ikke er cool cash, men ressourcekrævende, hvorfor der skal afsæt-
tes ressourcer hertil. 

Der var en gang, hvor forskning nærmest var et fritidsgeneret ’biprodukt’, der ofte 
krævede eksistentiel argumentation. Den tid er forbi. Det samme gælder for formidling 
af forskningsresultater.

Fiaskoer bør også  
formidles
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STUDIERABAT
Op til 50% billigere 

end konkurrenterne!!

Lad os hjælpe
 dig med at 

give din opgave 
karakter!STUDIERABAT!

K Ø B E N H A V N
R Ø D O V R EK Ø B E N H A V N

R Ø D O V R E

City Print ApS. 
St. Kongensgade 3
1264 København K
Tlf. 30 67 14 33
email: print@cityprint.dk

City Print ApS. 
H J Holst Vej 6
2610 Rødovre
Tlf. 70 26 12 64
email: info@cityprint.dk

Din udfordring er vores udfordring

Hos City Print samarbejder vi med mange uddannelsessteder,især
Arkitektskolen, Danmarks Designskole og Universitetet. Vi sæ�er 
en ære i, at de studerende får op�male råd og vejledning hos os 
- både når der skal genereres PDF-filer, men også �l hvordan deres 
opgave får den bedste finish. Hos City Print er den studerende 
al�d i fokus. Vi ved hvor vig�g printdelen er i en eksamensopgave, 
og hos os er der plads �l individuelle løsninger.

Kig ind i en af vores afdelinger, send en mail eller ring �l os, så 
vurderer vi løsningsmulighederne og giver et godt �lbud. 
Er I en gruppe, som gerne vil have et informa�onmøde, for at høre 
om mulighederne i printløsninger, arrangerer vi gerne de�e.
Er I en klasse eller et samlet hold, som vælger at få printet eksa-
mensop-gaverne hos os, kan vi lave særlige a�aler om at printe 
a�en/nat/weekend, alt e�er hvornår I skal aflevere jeres opgaver.

Book tid 
på vores 

hjemmeside:
www.cityprint.dk
eller ring til os

70 26 12 64



4    UNIVERSITETSAVISEN 4  ·  2010

DISPUT

STUDIEMILjø

Af Jon Loldrup, studerende på 

Datalogisk Institut

KØKKENFORENINGEN PÅ Datalogisk Institut 
(DIKU) har formået at give de studerende en 
usædvanlig høj grad af medbestemmelse over de-
res studiemiljø og deres studenterkøkken. DIKUs 
køkken er ikke drevet af "yet another" catering-
firma med halvdyre priser og helkedelige åb-
ningstider. På DIKU varetages hele driften af for-
eningen. De køber varer ind, fylder automater, 
laver arrangementer og sørger for, at teknikken 
virker. Senest er et hjørne af kantinen blevet ind-
rettet til filmfremvisning – og det bliver brugt 
flittigt.

Køkkenet og dets 120 siddepladser er åbent 
24/7 – man kan altid gå hen og snuppe sig en bid 
mad fra buffeten eller købe ting og sager fra de 
mange automater med bredt udvalg. Ikke mindst 
er der altid liv i køkkenet – det er det naturlige 
sted at opholde sig, både for folk der arbejder, og 
folk der slapper af. 

STEMNINGEN OG MULIGHEDEN for selv at 
betjene sig og lave rigtig mad i et rigtigt køkken 
trækker mange til. Uanset hvornår man kommer 

i kantinen, er der en større eller mindre flok men-
nesker til stede, som regel i fuld gang med at 
hygge sig. Fredag aften laves der ofte mad, og 
folk sidder og hacker og surfer til sent på aftenen 
(man er vel datalog). Tirsdag er "spiltirsdag" – 
oprindeligt et spiludviklings-projekt, men nu 
mad- og filmfremvisningsklub. Tirsdag er altid 
en vinderdag.

DIKUs kantine trækker også folk fra de andre 
studier til. Matematikerne har en fast aften, hvor 
de kommer og spiller brætspil og laver mad. Fysi-
kerne ser vi også meget til (og de laver lækker 
mad. Hvem skulle have troet det?) Studenterre-
vyerne fra hele Det Naturvidenskabelige Fakultet 
bruger kantinens faciliteter flittigt i ugerne op til 
deres respektive forestillinger. I DIKUs kælder er 
der nemlig faciliteter til rådighed for revyerne i 
form af teknisk udstyr, sceneudstyr og et lille mu-
sikøvelokale. Alle revyerne på Naturvidenskabe-
ligt Fakultet benytter sig af disse faciliteter.

JEG ELSKER DATALOGISK Instituts studen-
terkøkken – jeg har aldrig oplevet noget lignende 
nogen andre steder på KU. Derfor ærgrer det 
mig, at hele økosystemet kommer under, hvad 
man kan kalde, krigskirurgisk behandling om lidt 
over et år, når Datalogisk Institut flyttes over på 
H.C. Ørsted Instituttet på halvt så mange kva-
dratmeter. Det efterlader intet lokale, der kan 
rumme et studenterkøkken og de tilhørende sid-

depladser (eller revylokale), og de studerende 
må derfor ud og traske i den lange vandrehal og 
spise halvkedelig og heldyr cateringmad, ligesom 
alle de andre stakkels naturvidenskabsstuderen-
de. 

En unik social institution og en magnet for he-
le Det Naturvidenskabelige Fakultet vil blive am-
puteret. Beslutningen om udflytningen af DIKU 
er blevet taget af dekanen og den øvrige ledelse 
for Det Naturvidenskabelige Fakultet. 

Kære Dekan, må jeg ydmygt foreslå, at man i 
stedet for at nedlægge den ene studenterkantine, 
der er, arbejder for, at også alle de andre studier 
får studenterkantiner. Vi vil have empowerment, 
tak.

Særligt er det underligt, når man samtidig på 
universitetets netforum www.punkt.ku.dk kan 
støde på et banner med teksten »KU vil forbedre 
dit undervisningsmiljø – vil du?« Som de gejstlige 
siger »Herren giver og herren tager« – ja, sande-
lig, det må man sige.

SVAR

Af dekan Nils O. Andersen,  

Det Naturvidenskabelige Fakultet

   

LIGESOM JON LOLDRUP ER jeg også meget 
optaget af de studerendes studiemiljø og mulig-
heder for social udfoldelse på fakultetet.  Udflyt-
ningen af Datalogisk Institut fra Universitetspar-
ken 1 til H.C. Ørsted Instituttet (HCØ) i 
2011/2012 er et led i de fortætningsplaner, som 
Københavns Universitet blev pålagt i 2006 af Mi-
nisteriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. 
Planerne medfører, at universitetet skal fraflytte 
100.000 m2, og at Det Naturvidenskabelige Fa-
kultet (Science) skal fraflytte cirka 20 procent af 
fakultetets kvadratmeter. 

Fortætningen har naturligvis rejst nye udfor-
dringer for Science, og det har fra starten været 
ledelsens intention, at fortætningen skal ske til 
mindst mulig gene for ansatte og studerende 
samt for de aktiviteter, der foregår på campus.

I FORBINDELSE MED DIKUs indflytning på 
HCØ ser det ud til, at der kan tilvejebringes et 
mindre lokale med tekøkkenfaciliteter. De øvrige 

Unikt studenterkøkken nødstedt

ONLINENYT

universitetsavisen.dk

Debatten fortsætter på 

www.universitetsavisen.dk

Forskning og undervisning  
frem for studenterkøkken

studerende på HCØ har tilsvarende lokaler og 
køkkenfaciliteter. DIKUs studerende får til gen-
gæld glæde af de forbedringer af studiemiljøet på 
HCØ, der er undervejs, som for eksempel indret-
ning af studiepladser i matematikernes 350 m2 
store bibliotek samt renovering af den eksisteren-
de kantine. Det er beklageligt, men de kvadrat-
meter, som er til rådighed på HCØ, er nødt til pri-
mært at blive brugt på forskning og undervis-
ning. 

Fra 2015 er det planen, at DIKU skal flytte ind i 
den nye Niels Bohr Science Park-bygning. Her er 
der lagt stor vægt på at skabe gode rammer for 
de studerende. Læs mere på side 56 og 57 på 
www.noerrecampus.ku.dk/nbsp/konkurrencefa-
sen/Konkurrenceprogram.pdf. Jeg håber, at DI-
KUs studenterforening med sit store engagement 
og mange initiativer også fremover vil præge stu-
diemiljøet til glæde for alle på Nørre Campus.

C E N T R E  O F  A F R I C A N  S T U D I E SC E N T R E  O F  A F R I C A N  S T U D I E S
U N I V E R S I T Y  O F  C O P E N H A G E NU N I V E R S I T Y  O F  C O P E N H A G E N

Gain insight into the fascinating diversity of Africa at

the Centre of African Studies

Human Rights, Conflicts, Environment and Development, Culture, 
Religion, Ethnicity, Poverty Alleviation and Economic 
Development, HIV/AIDS and much more…

MA in African Studies
 - The closest you will come to an interdisciplinary 
and internationally oriented MA programme

Professional Master
 - Construct your own individual studyprogramme 
from the many interesting courses

Part time studies
 - Be inspired and combine your studies from 
a wide range of interdisciplinary courses

For more information about the programme 
and career opportunities www.teol.ku.dk/cas

»Kære Dekan, må 
jeg ydmygt foreslå,  
at man i stedet for at 
nedlægge den ene 
studenterkantine, der 
er, arbejder for, at  
også alle de andre  
studier får studenter-
kantiner.«
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MEDbESTEMMELSE
Af Anne Bie Hansen og Emil Bjørn Saggau,  

formand og uddannelsespolitisk sekretær for  

Studenterrådet

DET MAGISKE ÅR 2011 er det år, hvor deka-
nerne enten skal have deres kontrakt forlænget 
eller træde tilbage til fordel for nye ansigter. Det 
giver anledning til at holde deres arbejdsindsats 
op imod idealet om ’Den gode leder’. Et ideal som 
er blevet brugt i argumentationen for de enorme 
magtbeføjelser, som lederne på universiteterne 
har haft siden 2003, men som har vist sig at være 
meget svære at leve op til.

Den enstrengede ledelsesstruktur, der skulle 
sikre universitetets ledere handleevne og en klar 
placering af ansvar, har nemlig i realiteten fjer-
net enhver demokratisk sikring imod, at lederne 
handler over evne, og den klare placering af an-
svar forsvinder let i en labyrint af titler og proce-
durer. 

Ansvar bliver ofte skubbet opad mod rektor og 
ministeriet. Til dels med rette, fordi loven fordrer 
topstyring, men ansvarsfradragelse er også et let 

SYNSPUNKT

kort at spille for en leder, der ikke kan håndtere 
lokal debat. Vi har endnu ikke oplevet en leder, 
der turde tage ansvaret på sig, når der sker en 
fejl, hvilket burde undre enhver, da der naturlig-
vis sker fejl over en femårig periode. 

ANLEDNINGEN TIL AT OVERVEJE udskift-
ning af enkelte dekaner er derfor kærkommen. 
Der er endnu ingen af rektorerne under den nye 
universitetslov, der selv har været i stand til at fy-
re en dekan. Rektor ansætter dem nemlig selv – 
og skulle jo nødig derefter selv fremhæve, at kon-
krete valg måske var mindre heldige end andre. I 
2011 er der dog ingen vej udenom selvransagel-
sen, og ifølge loven har siddende medlemmer af 
Akademisk Råd en lovfæstet udtale- og nedsæt-
telsesret i forbindelse med ansættelse af dekaner.

Derfor ser vi i Studenterrådet frem til en kon-
struktiv debat om ’den gode dekan’ på grundlag 
af de problemer, som mange studerende desvær-
re oplever til daglig. For os at se vil svaret være 
forskelligt fra fakultet til fakultet, fordi KU spæn-
der over så mange forskellige fagmiljøer og tradi-
tioner. Det er derfor, vi har brug for lederne, der 
forstår og respekterer dem, de leder – eller, som 
den gamle universitetslov udtrykte det, de bedste 
taget fra vores midte. 

Uanset om det skyldes ond vilje eller blot dår-
lig organisering, er det nemlig tilsyneladende 
enormt udfordrende for flere af vores nuværende 
dekaner at sikre inddragelse og medbestemmelse 

Er vores dekaner gode ledere?
for forskere, ansatte og studerende på fakulteter-
ne. Indflydelse bliver i værste fald tolket som ta-
leret, og medlemmerne af akademisk råd er i fare 
for at blive reduceret til rene tilskuere, der ikke 
har nogen form for indflydelse på de konkrete 
beslutninger.

I KONTRAST HERTIL STÅR dekaner, som pri-
oriterer inddragelse og formår at få det til at lyk-
kes i praksis. Det er ikke nogen nem sag. Me-
ningsudvekslinger, og ikke mindst udarbejdelsen 
af konstruktive løsninger og kompromisser, er jo 
en omfattende virksomhed, især på et universi-
tet. 

Vi er mange kompetente mennesker, som inte-
resserer os for universitetet, og vi efterspørger en 
masse oplysninger, der dermed skal formidles, 
og efterfølgende kan man trygt regne med, at vi 
har meninger om det, vi får at vide, og måske 
endda konstruktive input til, hvordan det ene og 
det andet kunne klares anderledes. 

Der er ingen der har sagt, at det er et let at væ-
re en god leder på universitetet. Der er til gen-
gæld mange, der har sagt, at man med vores nu-
værende ledelsesstruktur, slet ikke behøver være 
det. 

Men nu ligger det vel ikke til Nordens største 
universitet at sigte efter middelmådige resultater 
eller middelmådige ledere? Uanset hvad loven 
tillader, sigter vi vel efter at have kompetente, 
samlende ledere, der ikke er egenrådige? Ledere 

som forstår at udnytte Københavns Universitets 
største ressource: Danmarks bedste forskere og 
studerende.

DET HÅBER VI I Studenterrådet, og vi glæder 
os til, at de studerende i Akademisk Råd har en 
anledning til at evaluere på deres dekanaters ind-
sats. Det kan være, de trænger til at høre nogle 
borgerlige ord.

Til gengæld må rektor vise, at han mener no-
get med det, han sagde til årsmødet i Videnska-
bernes Selskab: »Der behøves ikke lovbestem-
melser, som dikterer mere medinddragelse i Aka-
demisk Råd. Der er tilstrækkelig jura i loven; 
spørgsmålet er, om juraen bliver brugt i praksis.«

Vi forventer, at de udtalelser betyder, at rektor 
vil stille dekanerne til ansvar for, hvordan de 
håndterer juraen, hvorvidt de sikrer medbestem-
melse, og hvorvidt de formår at skabe konstrukti-
ve kompromisser til universitetets bedste.  Vi hå-
ber også, at såvel forskere som andre ansatte vil 
aktivt indgå i denne samtale om deres lederes 
formåen sammen med os andre.

 

”Jeg kan godt forstå, hvis du synes, at det må være 
et stort projekt at afholde en international 
konference. Men det er også min erfaring, at den 
personlige og faglige belønning, som regel mere end 
opvejer indsatsen. Hos Wonderful Copenhagen er vi 
et team på 11 personer, som står klar til at hjælpe 
dig – fra indledende rådgivning og planlægning, 
over booking af mødefaciliteter og hoteller til 
markedsføring af konferencen. Og det allerbedste er: 
Alle vores services er gratis!” 

Ring til os på telefon 3325 7400, send en 
mail til kongres@woco.dk. Eller læs mere på 
meetincopenhagen.dk 

Overvejer du at stå i spidsen for en international 
konference? Så ring og få gratis hjælp hele vejen 

Anne Dissing | Projektleder | Wonderful Copenhagen
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HUMANISTISk FORSkNING

Af dekan Kirsten Refsing,  

Det Humanistiske Fakultet

Humanvidenskaberne er meget brede, ja, måske 
endda for brede og mangesidige til at få hold på i 
en enkel definition. Det er tilsyneladende opfat-
telsen hos Forskningspolitisk Råd, der den 13. 
april offentliggjorde sin årsrapport for 2009. 

Humanvidenskaberne beskæftiger sig med 
menneskers tanker, handlinger og udtryk – i tale, 
tekst, adfærd eller symboler. I sit arbejde går hu-
manvidenskaberne både på langs af tiden og på 
tværs af klodens geografi. Det er derfor ikke så 
mærkeligt, at det er et stort og heterogent områ-
de, der er og altid har været under stadig foran-
dring

Rådets vanskeligheder ved at definere feltet 
fremgår klart af de flere forskellige tilløb, der ta-
ges dertil i en relativt kort rapport. Allerførst står 
der således: 

»Humaniora beskæftiger sig med udviklingen 
og forståelsen af mennesker, folk, samfund, kom-
munikation, sprog, kultur og samspillet mellem 
disse.« 

To sider senere suppleres dette så heldigvis 
med følgende: »Humaniora dækker en lang ræk-
ke større og mindre selvstændige fagområder in-
den for området kultur, æstetik, sprog, historie 
og erkendelsesfag.« Kultur og sprog genfindes i 
begge definitioner, men ellers er der føjet tre nye 
områder til listen.

Men at definere Humaniora ved at opremse 
forskellige fag giver let indtryk af, at området pri-
mært består af en lang række indbyrdes isolerede 
fag, og derved kommer man til at overse den 
tværvidenskabelighed, der også er karakteristisk 
for feltet. Humaniora er nemlig en helhed, der er 
større end summen af sine dele. 

Rådets tredje forsøg på en definition lyder: 
»Humaniora kan give referencerammer til at for-
stå store globale udfordringer såvel som betyd-
ningen, anvendelsen og implementeringen af 
nye teknologier. Humaniora giver mennesker en 
forståelse af egen og andres identitet, kultur, og 
interaktion. Humaniora giver viden om, hvordan 
vi i Danmark kan tolke og forstå internationale 
og interkulturelle påvirkninger.«

Nyttig viden med et smil
Det er ikke let at definere humaniora klart og en-
tydigt – heller ikke for humanisterne selv. Men 
lad mig ikke bruge tiden på at finpudse definitio-
nerne. Lad det være nok at sige, at de humanisti-
ske fag er her. De er genstand for stor studenter-

søgning. De er relativt billige i drift. Og de er 
fyldt med entusiastiske forskere, der hellere vil 
arbejde med fagene end lede efter den helt rigti-
ge kasse at putte dem alle sammen i. 

De har fokus på – med Rådets egne ord – »glo-
bale, komplekse og tværvidenskabelige bryd-
ningsfelter,« hvor der er brug for indsigt og kloge 
løsninger. Og de meddeler sig til omverdenen i 
en lind strøm af velformidlede forskningsresulta-
ter.

Rådet anerkender, at samfundet har behov for 
humanvidenskabernes viden, både som den ud-
bredes gennem de kandidater, vi uddanner, og i 
form af at være et vidensberedskab, der fungerer 
som en slags beredskab for hele samfundet. Når 
man i samme åndedrag beklager, at ingen har 
truffet beslutning om, hvad samfundet reelt ef-
terspørger, bliver jeg dog nødt til at sige, at dette 
nok heller ikke er noget, man ovenfra kan træffe 
fikse og færdige beslutninger om. Det kommer 
helt af sig selv. 

Humanvidenskaberne presser ikke unyttig vi-
den ned i halsen på det danske samfund, men le-
verer venligt og i det omfang, man kan, lige præ-
cis, hvad der bliver efterspurgt. Det er med andre 
ord i den forstand markedet, der bestemmer ef-
terspørgslen.

Det er rart for danske medier og politikere, at 
de uanset hvor i verden, der sker noget, kan finde 
en forsker på vores universiteter, der kan og vil 
stille op og forklare, hvordan tingene hænger 
sammen, om det så er i Iran, Italien, Libanon, Si-
birien, Japan, Polen eller Malaysia. Det kan de på 
grund af den meget store fagbredde, der findes 
på de humanistiske fakulteter.

Det er også klart, at mange af de mere eksoti-
ske sprog- og kulturfag ikke tiltrækker studeren-
de i snesevis, både fordi der er tale om vanskelige 
sprog, og fordi der ikke er nogen entydig karriere-
vej efter endt studium. Og da de humanistiske 
studier i meget høj grad finansieres via uddan-
nelsesindtægterne, kan studier med få studeren-
de simpelthen ikke løbe rundt uden bistand. Det 
får de så, dels fra ministeriets småfagsbevilling, 
dels fra intern omfordeling.

Plads til store og små
Der er to grunde til, at vi ikke bare tager de små 
og fattige fag uden for døren og skyder dem. Den 
ene er, at vi har oplevet, både at små fag er blevet 
store og vigtige, som kinesisk og arabisk, og at 
store fag som tysk og fransk er ved at blive små 
og fattige. 

Den anden grund er, at den meget brede fag-
vifte udgør en rig baggrund for tværfaglige studi-
er, for eksempel Europastudier eller Islam på 
tværs af verdensdelene eller som det sker på vo-
res tre grundforskningscentre. Tværfaglige sats-

VIDENSKABET

Kan du tælle til 

humaniora?
Vi skal ikke måle humanvidenskaberne med naturvidenskabernes  
målestok, lyder det i denne kritik af Forskningspolitisk Råds analyse  
af dansk humanistisk forskning

»Det er ikke let at  
definere humaniora 
klart og entydigt – 
heller ikke for huma-
nisterne selv.«

ninger ville blive alt for unuancerede, hvis alle de 
fag, der lever af overførselsindkomster, for-
svandt. 

Jeg vil gerne understrege, at når jeg taler om 
'fag', mener jeg ikke 'studieordninger'. Som et re-
sultat af, at finansieringen af humaniora i så høj 
grad består af uddannelsesindtægter, har selv de 
mindste fag måttet oprette fuldt udbyggede stu-
dieordninger med bachelor- og kandidatuddan-
nelser og derefter søge at rekruttere så mange 
studerende som muligt for at tjene penge. 

Derved ender de i praksis med at have fri ad-
gang – også for de unge, der kun med nød og 
næppe har klaret deres studentereksamen. 

Der er oftest tale om svære fag med vanskelige 
begyndersprog, der burde kræve en høj adgangs-
kvotient, så frafaldet er naturligvis højt, og fra-
faldne studerende får man altså ingen penge for, 
selv om man måske har brugt lang tid på at hjæl-
pe dem med at klare studiet.

En studieadministrativ samling af beslægtede 
småfag i større grupper med fælles rammestudie-
ordning ville kunne gøre fagene billigere at op-
retholde, men dog ikke så billige at den nuværen-
de STÅ-finansiering ville være tilstrækkelig

Rådet anbefaler, at fag, der ikke kan skaffe nok 
studerende til at forsørge sig selv, nedlægges, 
dog med undtagelse af de fag, hvor der »i samspil 
med aftagere identificeres et veldefineret sam-
fundsefterspurgt vidensberedskab.« Forhåbentlig 
undtages også fag, der indgår i solide forsknings-
mæssige sammenhænge. 

Det er jeg ikke principielt uenig i, men jeg vil 
gerne vide, hvem der sammen med aftagerne – 
ud over de humanistiske forskere selv – vil være i 
stand til at definere det krævede vidensbered-
skab med den tilstrækkelige grad af fremsynet-
hed? Et vidensberedskab er jo ikke noget, man 
køber henne om hjørnet i en snæver vending, så 
hvis man først smider det væk, vil det tage mange 
år at genetablere, når der bliver brug for det.

Fra kvalitet til kvantitet
Humanvidenskaberne er naturligvis udsat for 
kvalitetskontrol som alle andre – fra fagfæller og 
via de procedurer, der skal til for at få sit arbejde 
trykt i anerkendte publiceringskanaler. Huma-
niora er også omfattet af den bibliometriske kva-
litetsmåling, der nylig blev indført af Forsknings- 
og Innovationsstyrelsen.

Men det bekymrer Rådet, at humaniora får fle-
re frie basismidler, end de selv skaffer ved ekster-
ne bevillinger, og rådet ser dette som manglende 
konkurrence med andre forskere. Derfor anbefa-
ler Rådet, at humanvidenskaberne »ud fra deres 
egen skala og i relation til egen faglig forsknings-
arena i tilbagevendende intervaller skal tilveje-
bringe pålidelig dokumentation for kvaliteten af 
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SkRIV TIL VIDENSkAbET
Videnskabet er stedet hvor både studerende, forskere og andre har mulighed for 

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

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

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

rer, hvor ofte en artikel bliver citeret. Hyppig ci-
tering indikerer her stor nytteværdi og dermed 
høj kvalitet. Jeg skal undlade at dvæle ved dette 
systems velkendte fælder, som at man indbyrdes 
citerer sine venner, eller at man bliver hyppigt ci-
teret for at have sagt noget spektakulært forkert. 

Systemet er under alle omstændigheder svært 
at bruge på humaniora, da tidsskrifter kun er en 
af mange publikationskanaler, og da der endnu 
ikke findes tilstrækkeligt udbyggede databaser til 
formålet.

Humaniora er sin egen
De internationale citationsdatabaser har yderli-
gere den lille hage, at de ikke medtager forskning 
skrevet på dansk. Og selv om masser af humanis-
tisk forskning i Danmark bliver udgivet på en-
gelsk, er der dog stadig meget, der i sagens natur 
bør udgives på dansk til gavn for det danske sam-
fund.

Rådet har anlagt et syn på forskning som én 
samlet sektor, som man kan styre efter et sæt 
overordnede principper. I praksis betyder det, at 
rådet tager kendte ting fra den naturvidenskabe-
lige verden og presser dem ned over hovedet på 
en sektor, der ikke virker på den måde. Er det vir-
kelig umuligt at leve med, at der er forskel mel-
lem de forskellige forskningssektorer? 

Resultatet af den manglende nuancering kom-
mer let til at virke som et futilt forsøg på at presse 
en kantet klods ned i et rundt hul. Det antyder en 
afmagt over for mangfoldigheden i humanviden-
skaberne og overser væsentlige sider af dem. 

Humaniora er samfundets kritiske bevidsthed 
om sig selv, plejer humanisterne at sige. Lige net-
op den funktion er en af de nyttigste og mest livs-
vigtige funktioner humaniora har, men den er 
slet ikke nævnt i Rådets rapport. 

I stedet siger Forskningspolitisk Råd, at det er 
et særkende for humaniora, at det er »et område, 
der ikke samlet har ønsket at lade sig definere, og 
i særdeleshed ikke har ønsket at lade sig definere 
udefra.« 

Jeg skal ikke udelukke, at nogle humanistiske 
forskere kan have afvist udefrakommende defini-
tioner, heller ikke, at de kan have haft gode grun-
de til det. Men det er jo også en mulighed, at hu-
manvidenskaberne aldrig står stille længe nok til, 
at man kan indfange dem med en kortfattet defi-
nition.

Kronikken er en forkortet version af Kirsten 
Refsings tale til Danmarks Forskningspolitiske 
Råds årsmøde den 13. april 2010.

kASSETÆNkNING – »Huma-

niora er samfundets kritiske be-

vidsthed om sig selv,« plejer hu-

manisterne at sige. Denne og fle-

re nuancer vil dekan Kirsten 

Refsing gerne føje til Forsknings-

politisk Råds årsrapport, der for-

søger sig med en definition af 

humanvidenskaberne. 

indikerer, om forskningen er af god kvalitet – på 
humaniora som på andre hovedområder.

I Forsknings- og Innovationsstyrelsens model 
bruger man publikationskanalen som indikator – 
jo mere velanskrevet et tidsskrift, forskerens 
værk er publiceret i, des højere kvalitet. For at få 
sit arbejde publiceret et respekteret sted, skal det 
til bedømmelse hos to til tre fagfæller. Slipper et 
arbejde gennem dette nåleøje, anses det for at 
være af høj kvalitet, og det er en temmelig sikker 
indikator.

Inden for de mere eksakte videnskaber har 
man derudover udviklet databaser, der registre-

forskningen […] i en international kontekst.«
Her må jeg spørge Rådet, hvad der er galt med 

Forsknings- og Innovationsstyrelsens bibliome-
triske forskningsmodel, som mange af vores 
fremmeste professorer og doktorer har brugt 
utrolig mange timer på at hjælpe med at udarbej-
de? Er den ikke fyldestgørende? Hvad mangler 
der?

Kvalitet er ikke en størrelse, der uden videre 
kan måles og vejes og derefter indplaceres på en 
numerisk skala. Det er lidt som hullet i vanilje-
kransen – det smager bedst, når kagen rundt om 
er i orden. Vi må nøjes med at måle de ting, der 
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29. april-3. maj  4. maj  4.-5. maj  6. maj

Visual Securitization
TILTRÆDELSESFORELÆSNING – Ved professor 

Lene Hansen, med undertitlen ’Taking the Co-

penhagen School from the word to the image’

Tid: 29/4 kl. 14.00

Sted: Øster Farimagsgade 5, lokale 4.2.26, fro-

koststuen

Arr.: Institut for Statskundskab

Forskningskvalitet og 
publiceringsræs
DEBAT – Nye politiske og administrative tiltag 

ændrer i disse år den måde, universiteterne 

foretager og varetager forskning på. Det debat-

teres, hvordan de nye tiltag bedst implemente-

res på faget sociologi

Tid: 3/5 kl. 19.15-21.30

Sted: Lokale 1.1.18, Center for Sundhed og Sam-

fund, Øster Farimagsgade 5

Arr.: Dansk Sociologforening, www.sociologi.dk

New plant-derived antibiotics
POLYMORFIEN – Foredrag af Jes Holler, Institut 

for Medicinalkemi, KU

Tid: 4/5 kl. 15.00-16.00

Sted: SSI, kantinen 

Arr.: Polymorfien, www.ssi.dk

Udviklings- og bistandspolitik
EURECO LECTURES – ‘EU Development Law: De-

pendence or Partnership?’ af lektor Morten Bro-

berg, Retlige Studier i Velfærd og EU Markedsinte-

gration, Jura, KU

Tid: 4/5 kl. 15.00-17.00

Sted: Anneks A, Studiegården, Studiestræde 6 

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

Løgstrup og litteraturen
FOREDRAG – Digtningen løber som en rød tråd 

gennem K.E. Løgstrups forfatterskab. Lektor, ph.d. 

David Bugge fortæller om Løgstrups poetiske åre

Tid: 4/5 kl. 19.30

Sted: Kældercaféen, Købmagergade 44

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

mer

At blive taler 
FOREDRAG – Jonas Gabrielsen og Tanja Juul Chri-

stiansen udgav i oktober 2009 bogen Talens magt – 

indføring i mundtlig retorik. Hør dem fortælle om 

fagets betydning 

Tid: 5/5 kl. 19.30 

Sted: Gamle KUA, lokale 17.3.10

Arr.: Retorikforeningen

Det kosmologiske 
verdensbillede anno 2010
FOREDRAG – Af lektor Anja C. Andersen, Niels 

Bohr Institutet

Tid: 6/5 kl. 19.30 

Sted: Biologisk Institut, Auditorium A, Universitets-

parken 15 

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening,  

www.aki.ku.dk/dnf

bolig udlejes

Charmerende lejlighed på 
østerbro
Periode: 11/6-10 til 9/8-10.

Størrelse: 77 kvm., 3 vær. + køk-

ken/bad og fransk altan. 2 sove-

vær. med dobbeltseng, køkken 

og stue – alt møbleret. Kabel tv. 

Tæt på busstop, togstation, bu-

tikker, caféer, Fælledparken og 

den lille havfrue.

Husleje: 10.000 kr. pr. md. inkl. 

forbrug.

Depositum: 20.000 kr.

Kontakt: Giuliana Callegaro 

Holm, e-mail: gh@giulianamedia.

dk, tlf.  2711 0675.

bolig søges

Copenhagen
Period: 23/8-10 - 30/11-10.

Size: Room or apartment.

Tenant: Foreign researcher, M, 

non-smoker.

Equipment: Furnished.

Rent: 4.000-6.000 kr. per month.

Contact: Hillel Braude, e-mail: 

hillel.braude@mail.mcgill.ca,

or Merete Lynnerup, Center for 

Subjectivity Research, e-mail: 

mly@hum.ku.dk.

kollegier

Valkendorfs kollegium
Periode: Pr. 1. juli 2010 og 

august/september 2010 bliver 1 

plads ledig.

Lejer: En studerende fra Det Bio-

videnskabelige Fakultet samt en 

studerende fra Det Juridiske Fa-

kultet med indflytning ca. 

august/september 2010, der har 

bestået to års normeret studie-

tid.

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 to års bestået 

studietid samt et brev, hvori du 

fortæller om dig selv, og hvorfor 

du gerne vil bo på Valkendorfs 

kollegium (en 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 på kollegiet 

med eforen og tre beboere. Det 

er nødvendigt at komme til sam-

talen, hvis man ønsker optagelse.

Ansøgningsfrist: 4/6-10.

borchs kollegium
Periode: Ledig alumneplads pr. 

15. juli 2010.

Lejer: Studerende ved Det Huma-

nistiske, Det Naturvidenskabelige 

og Det Teologiske Fakultet på 

Københavns Universitet, der har 

bestået to års normeret studie-

tid.

Kollegiet: Ligger i Store Kannike-

stræde – centralt i det gamle la-

tinerkvarter – og har i over 300 

år huset et godt fagligt og so-

cialt miljø. Af fællesfaciliteter 

kan nævnes tv-stue, festsal, bibli-

otek, musikstue med flygel, 

bordtennis, gratis vaske- og tør-

rerum samt en stor, dejlig have 

med tilhørende kroketbane. 

Yderligere info på www.bor-

chen.dk

Husleje: 1400 kr. pr. md. samt 

125 kr. i husskat pr. md.

Ansøgning: Ansøgningsskemaet 

kan udfyldes og udskrives fra: 

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

lig/. Ansøgning sendes til Køben-

havns Universitet, SU-kontoret, 

Fiolstræde 1, 1171 Kbh. K. Doku-

mentation for to års bestået stu-

dietid vedlægges. Studenter fra 

Ribe Katedralskole er fortrinsbe-

rettigede.

Ansøgningsfrist: 21/5-10.

TAP-stillinger

Studenterundervisere/
undervisningsassistenter
Økonomisk Institut søger både 

studenterundervisere og færdige 

kandidater pr. 1/9-10 til under-

visning på alle niveauer. Se om-

råderne på http://www.econ.

ku.dk/om/stillinger/. Yderligere 

oplysninger fås hos Hanne 

Bengtsson, tlf. 3532 3050. Ansøg-

ning skal fremsendes i elektro-

nisk form til: hanne.bengtsson@

econ.ku.dk. 

Ansøgningsfrist: 14/5-10 kl. 

12.00.

Ph.d.-stipendier

jura

Forskeruddannelsen
Ledige stipendier til den treårige 

forskeruddannelse. Man skal ha-

ve bestået den juridiske kandi-

dat eksamen el. have kvalifikatio-

ner af tilsvarende karakter. Stu-

derende, der forventer at bestå 

kandidateksamen i indeværende 

eksamenstermin, og som afven-

ter bedømmelsen af deres spe-

ciale, kan også komme i betragt-

ning. Ansøgeren må kunne do-

kumentere flair for videnskabe-

ligt arbejde, fx gennem en velbe-

dømt specialeafhandling. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger/

vip/. 

Ansøgningsfrist: 28/5-10 kl. 

12.00. 

Farma

Ion channel receptors in 
brain diseases
The Faculty of Pharmaceutical 

Sciences, University of Copenha-

gen is pleased to announce that 

7 PhD fellowships will be availa-

ble from 1 July 2010 within the 

following areas: Neuropharma-

cology; Chemical biology; Struc-

ture-based drug research; Medi-

cinal chemistry research; Molecu-

lar pharmacology; Structural Bio-

logy (2). 

Full announcement: Applications 

cannot be based on this extract. 

See www.farma.ku.dk/stillinger. 

Application deadline: 3 May 

2010 at 12 noon.

Natural products based drug 
discovery
The Faculty of Pharmaceutical 

Sciences, University of Copenha-

gen is pleased to announce that 

7 PhD fellowships will be availa-

ble from 1 July 2010 within the 

following areas: Natural pro-

ducts research (3); molecular 

pharmalocology; analytical che-

mistry; chemical biology (2).

Full announcement: Applications 

cannot be based on this extract. 

See www.farma.ku.dk/stillinger. 

Application deadline: 5 May 

2010 at 12 noon.

biopharmaceutics as  
medicinal products
The Faculty of Pharmaceutical 

Sciences, University of Copenha-

gen is pleased to announce that 

8 PhD fellowships will be availa-

ble from 1 July 2010 within the 

following areas: Drug delivery 

(6); pharmaceutical technology; 

Biostructural reseach.

Full announcement: Applications 

cannot be based on this extract. 

See www.farma.ku.dk/stillinger. 

Application deadline: 7 May 

2010 at 12 noon.

Drug delivery
The Faculty of Pharmaceutical 

Sciences is pleased to announce 

that a PhD fellowship will be 

available from 1 July 2010 wihtin 

the following area: Immunity by 

formulation design: Novel nano-

particulate adjuvants for subu-

nit-vaccines customized towards 

target diseases based on synthe-

tic analogues of TLR-indepen-

dent ligands. 

Full announcement: Applications 

cannot be based on this extract. 

See www.farma.ku.dk/stillinger. 

Application deadline: 12 May 

2010 at 12 noon.

Disputatsforsvar

Sundhedsvidenskab

Morten bay-Nielsen
Titel: Dansk Herniedatabase – en 

klinisk database til forbedring og 

monitorering af kirurgisk praksis 

på landsplan.

Tid: 21/5 kl. 14.00.

Sted: Auditorium 3-4, Hvidovre 

Hospital, Kettegaard Alle 30.

Officielle opponenter: Professor 

Niels Qvist og professor Jørgen 

B. Dahl.

Øvrige opponenter: Tilmelding 

inden forsvarets begyndelse til 

forsvarslederen.

Disputatsen: Kan downloades 

fra: www.herniedatabasen.dk/

downloads/mbdisputats.pdf eller 

fås på e-mail: mortenbay@dadl-

net.dk. Indstillingen fra bedøm-

melsesudvalget fås ved henven-

delse til fakultetssekretariatet.

Naturvidenskab

Martin Zachariasen
Titel: Fixed orientation intercon-

nection problems: Theory, algo-

rithms and applications.

Tid: 21/5 kl. 14.00.

Sted: Anneksauditorium A, Stu-

diestræde 6.

Officielle opponenter: Professor 

Ronald Graham og professor, dr. 

Jens Vygen.

Øvrige opponenter: Tilmelding 

inden forsvarets begyndelse hos 

forsvarslederen.

Disputatsen: Fås gratis ved hen-

vendelse til forfatteren på e-

mail: martinz@diku.dk. Indstillin-

gen fra bedømmelsesudvalget 

fås ved henvendelse til Det Na-

turvidenskabelige Fakultet, tlf. 

3532 4256 eller e-mail: gin@

science.ku.dk.
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6.-7. maj  8.-10. maj  11. maj 

Litterære fejder
FOREDRAG – Søren Kierkegaard kaldte engang 

Grundtvig ”en jodlende friskfyr” og Johannes V. 

Jensen kaldte Sophus Claussen en ”fugtig lollik”. 

Lektor, mag.art. Martin Zerlang sætter fokus på de 

fejdelystne forfattere i dansk litteratur

Tid: 6/5 kl. 20 

Sted: Vartov, Farvergade 27, opg. H

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkredsen.dk

25 års jubilæum på Moderne 
kultur
JUBILÆUM – Til sommer fylder uddannelsen Mo-

derne Kultur og Kulturformidling 25 år. Det fejres 

med et større arrangement på instituttet. Nærmere 

info offentliggøres løbende på hjemmesiden

Tid: 7/5

Sted: Nye KUA, IKK, bygn. 21

Arr.: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, http://

kunstogkulturvidenskab.ku.dk/Kalender/25aar/

kvinder, døtre og mødre
SEMINAR – Et psykoanalytisk perspektiv på forhol-

det mellem kvinder med oplæg fra bl.a. Lilian 

Munk Rösing, Henrik Jøker Bjerre og Kasper Pors-

gaard

Tid: 8/5 kl. 10.00-16.30

Sted: Vesterbro Kulturhus

Arr.: New Lacanian School-København. Kontakt:  

reneras@hum.ku.dk 

Europa som verdensmagt?
EURECO LECTURES – Final honorary lecture: 

‘Europe beyond Europe? From ever closer union to 

aspiring world power’ by Joseph Weiler, Professor 

of Law and European Union, New York University 

Law School

Tid: 10/5 kl. 15.00-17.00

Sted: KU, Festsalen, Frue Plads

Arr.: EURECO. Tilmelding via www.eureco.ku.dk  

Fodbold for alle
FORMIDLINGSRÆKKE – Institut for Idræt varmer op til sommerens VM i fodbold med en række fore-

drag om danskernes nationalsport. Hør professor Jens Bangsbo tale om træning af elitefodboldspil- 

leren og professor Hans Bonde om dansk sports samarbejde med tyskerne under Anden Verdenskrig

Tid: 11/5 kl. 15.00-17.00 

Sted: Store Auditorium, Institut for Idræt,  

Nørre Allé 53, 1. sal

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

Vibeke binder og Povl Riis’ 
Fond
Igen i år vil et antal skolarstipen-

dier være til rådighed for stude-

rende, der arbejder med projek-

ter inden for fondens formåls-

område, specielt inden for studi-

er omkring de inflammatoriske 

tarmsygdomme. Stipendierne vil 

omfatte det fribeløb som stude-

anvendes universitetets ansøg-

ningsskema for Københavns Uni-

versitets legater, som kan printes 

ud fra www.su.ku.dk/legater. På 

forsiden angives legatets navn. 

Ansøgning indsendes til Vejled-

ning & Optagelse, Fiolstræde 1, 

1171 København K.

Ansøgningsfrist: 17/5-10 kl. 12.

Ellen Hartmanns rejselegat
Af ovennævnte legat er 1 legat-

portion til disposition for en 

kvindelig studerende, som stude-

rer nordisk filologi eller har 

dansk som hovedfag. Det dispo-

nible beløb udgør 50.000 kr., 

hvilket skal anvendes til studie-

ophold ved Uppsala Universitet 

eller Stockholm Högskole. Der 

Legater 
og stipendier

Adalbert Gade og hustrus  
legat
Hidrørende fra overskuddet for 

2009 er der nu 190.000 kr. til ud-

deling. Legatet kan søges af alle 

studerende ved Københavns Uni-

versitet. Af legatfundatsen kan 

fremhæves: “Legatet bliver at 

uddele i ikke for små portioner 

efter stipendieudvalgets bestem-

melse, f.eks. svarende til diffe-

rencen mellem de af Statens Ud-

dannelsesstøtte for det enkelte 

støtteår fastsatte stipendie- og 

egenindtægtsbeløb, eller så-

fremt ansøgeren ikke agter at 

søge stipendium gennem Statens 

Uddannelsesstøtte, et tilsvarende 

beløb, som kan suppleres med 

indtægter fra erhvervsarbejde.” 

Der anvendes universitetets an-

søgningsskema for Københavns 

Universitets legater, som kan 

printes ud fra www.su.ku.dk/le-

gater. På forsiden angives lega-

tets navn. Legatet uddeles i 

august 2010. Svar på de indgivne 

ansøgninger vil blive givet såle-

des, at de, der er kommet i be-

tragtning ved uddelingen, mod-

tager meddelelse direkte fra SU-

kontoret, mens de, der ikke er 

kommet i betragtning, ikke mod-

tager sådan meddelelse, men 

henvises til meddelelse på oven-

nævnte hjemmeside, hvor der 

midt i september vil blive givet 

nærmere oplysninger om det ud-

delte beløb og antallet af stude-

rende, der er kommet i betragt-

ning. Ansøgning indsendes til 

Københavns Universitet, Vejled-

ning & Optagelse, Fiolstræde 1, 

1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 17/5-10 kl. 12.

Helle Wulf
Titel: Expression of BKCa chan-

nels in the trigeminovascular sy-

stem – relevance for migraine 

pathophysiology.

Tid: 17/5 kl. 13.00. 

Sted: Glostrup Hospital, Audito-

rium C.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: hellewulf@hot-

mail.com. 

Stine Skovbo Olsen
Titel: The role of protein tyrosine 

phosphatases on insulin signa-

ling in adipocytes and on adipo-

cyte differentiation.

Tid: 18/5 kl. 14.00.

Sted: Københavns Biocenter, lo-

kale 4-0-10, Ole Maaløes Vej 5.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: stineskovbo_ol-

sen@hotmail.com.

Lone Nørgård Troelsen
Titel: Mannose-binding lectin 

and non-galactosylated IgG: Sig-

nificant players in the develop-

ment of cardiovascular morbidity 

and mortality in rheumatoid 

arthritis?

Tid: 20/5 kl. 14.00.

Sted: Auditorium 2, Rigshospita-

let, Blegdamsvej 9.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: lone.troelsen@

mail.dk.

Naturvidenskab
 

Thomas junker Alsted
Titel: Regulation of skeletal mus-

cle lipolysis.

Tid: 7/5 kl. 13.00.

Sted: August Krogh Bygningen, 

auditorium 1, Universitetsparken 

13.

Afhandlingen: Ligger til gen-

nemsyn på Institut for Idræts 

bibliotek, Nørre Alle 51.

Ph.d.-forsvar

Sundhedsvidenskab 

Nadia Lander Landex 
Titel: H2O2 and NO Influence. 

TEC Viability and Differentiated 

Function.

Tid: 3/5 kl. 15.00.

Sted: Hannover Auditorium,  

Panum Instituttet.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse til: nllandex@sund.ku.dk. 

 

jes brix Lauridsen
Titel: Identification and evalua-

tion of new targets for treat-

ment of Parkinson's disease.

Tid: 5/5 kl. 14.00.

Sted: HannoverAuditoriet, 

 Panum, Blegdamsvej 3B.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: JBRL@Lundbeck.

com.

Philip Hansen
Titel: Human tendon properties: 

From molecule to man. A struc-

tural, biomechanical and bioche-

mical investigation.

Tid: 5/5 kl. 14.00.

Sted: Auditorium 1, Bispebjerg 

Hospital, Bispebjerg Bakke 23.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: hansen_philip@

hotmail.com.

karen Ejrnæs
Titel: Bacterial characteristics of 

importance for resurrent urinary 

tract infections caused by esche-

richia coli.

Tid: 7/5 kl. 14.00.

Sted: Henrik Dam Auditoriet, Pa-

num, Blegdamsvej 3B.

Afhandlingen: Fås ved henven-

delse på e-mail: ejrnaes@dadl-

net.dk.
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stillinger www.sdu.dk/stillinger

syddansk
universitet

‣	Ph.d.-stipendier Fysik og kemi af 
 komplekse systemer

Et antal mobilitets ph.d.-stipendier ved 
Institut for Fysik og Kemi, Syddansk 
Universitet i Odense opslås til besættelse 
pr. 1. august 2010 eller tidligere.

Mobilitetsstipendierne kan søges af stude-
rende, der ønsker at gennemføre en forsker- 
uddannelse, som ikke er uddannede på 
SDU, og som har aftalt et ph.d.-projekt 
med en hovedvejleder, der er ansat ved 
instituttet. Stipendierne vil kunne gives 
som andele af et fuldt stipendium i den 
udstrækning, at vejlederen (eller den 
studerende) er i stand til at medfinansiere 
stipendiet. 

Forskeruddannelsen kan gennemføres 
enten som et treårigt studium efter 
bestået kandidateksamen eller som et 

fireårigt studium uden en forudgående 
kandidateksamen. For at blive optaget på 
det 4-årige studium skal man have bestået 
kurser på et omfang af mindst 240 ECTS- 
point (bacheloruddannelse – et års yder- 
ligere studier).

Ansøgeren skal inden indsendelse af en 
ansøgning have defineret og aftalt et  
projekt i samarbejde med en vejleder fra 
Institut for Fysik og Kemi. En sammenfat-
ning af projektet på ca. 200 ord skal 
vedlægges ansøgningen.

Ansøgningsfrist for ansættelse 1. august 
2010 er den 15. maj 2010 kl. 12.

Se det fulde opslag inkl. ansøgningsvej-
ledning på hjemmesiden

Ansøgningsfrist 15. maj 2010 kl. 12

Læs mere på www.jobs.sdu.dk [stiLLingsnr. 103017]
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11.-12. maj  12.-18. maj  18.-19. maj  19.-20. maj

Polymorfien
FOREDRAG – Professeur Patrice Nordmann, 

Departement de Bactériologie-Virologie, Hôpi-

tal de Bicêtre 

Tid: 11/5 kl. 15.00-16.00

Sted: SSI, kantinen

Arr.: Polymorfien, www.ssi.dk

History and politics in Vergil’s 
Aeneid
SAXO LECTURES – Tiltrædelsesforelæsning af 

Stephen Harrison, Oxford

Tid: 12/5 kl. 15.00-16.30

Sted: Nye KUA, lokale 22.0.11

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

Om totalkommunikation
FOREDRAG – Af Søren Brier & Ole Nedergaard 

Thomsen, med undertitlen ’Diskurs Cybersemiotik 

som en videreudvikling af Funktionel Diskurs Gram-

matik’

Tid: 12/5 kl. 15-17

Sted: Nye KUA, lok. 27.0.47

Arr.: Dansk Funktionel Lingvistik, www.lingvist-

kredsen.dk

Morphology and semantics of 
Indo-European types
BLOKSEMINAR – Ved professor Alan J. Nussbaum, 

Cornell University

Tid: 18/5 kl. 10-12, 19-20/5 kl. 15-17

Sted: Se hjemmesiden

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

kalender/nussbaum/

Roots in crop science
TILTRÆDELSESFORELÆSNING – Ved professor 

Kristian Thorup-Kristensen

Tid: 18/5 kl. 14.00-15.00

Sted: Aud. 3-13, Thorvaldsensvej 40

Arr.: Institut for Jordbrug og Økologi, Life

Nyoversættelser af de islandske 
sagaer
PRÆSENTATION – Annette Lassen, Kim 

Lembek, Helle Degnbol, Rolf Stavnem og Peter 

Springborg fortæller om det hidtil største  

oversættelsesprojekt i Norden af islændinge- 

sagaerne

Tid: 19/5 kl. 14.15-16.00

Sted: Nye KUA, Salen på Den Arnamagnæanske 

Samling, lokale 27.2.23 

Arr.: Den Arnamagnæanske Samling, Nordisk 

Forskningsinstitut

beauty and business in 
Germany
SAXO LECTURES – Ved Uta Poiger, University of 

Washington 

Tid: 19/5 kl. 15.00-16.30

Sted: Nye KUA, lokale 22.0.11

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

Historisk leksikografi
SEMINAR – Med oplæg af fil.dr. Emma Sköldberg, 

Göteborg Universitet; fil.dr. Lars Holm, Lund;  

postdoc, ph.d. Simon Skovgaard Boeck, Køben-

havns Universitet; og redaktør, cand.mag. Svend 

Eegholm-Pedersen 

Tid: 20/5 kl. 13.30-18.00

Sted: Nye KUA, bygning 27, lokale 27.0.09

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

nordiskfilologi.dk, og Leksikografier i Danmark

NAVNE

Som professor i marinbiologi har Tom Fenchel sat sit præg på 

dansk havforskning og Marinbiologisk Laboratorium i Helsingør 

gennem et langt, produktivt og særdeles engageret arbejdsliv. 

Tom blev ph.d. i 1964 og dr.scient. i 1969 i en alder af 29 år. Året 

efter blev han professor ved Aarhus Universitet – den første dan-

ske professor i økologi. I 1987 forlod han Århus og tiltrådte det 

professorat ved Marinbiologisk Laboratorium ved KU, som han 

har bestridt siden. 

 Tom er anerkendt som en af de helt store internationale kapa-

citeter og profiler i dansk naturvidenskab, og han har modtaget 

en lang række priser for sit virke. Hans arbejde har haft kolossal 

indflydelse på og formet den marinbiologiske forskning igennem 

mere end 45 år, og specielt hans arbejde med at kortlægge mi-

kroorganismers rolle i det marine økosystem har været epokegø-

rende og ændret vores forståelse af de marine planktonfødekæ-

der. 

Fenchels lov
Tom var en af grundlæggerne af konceptet om the microbial 

loop – en helt afgørende ny mikrobiel transportvej i det marine 

stofkredssløb – der blev publiceret i en central artikel i 1983, der 

siden er citeret over 2.000 gange. Men igennem årene har Tom 

også arbejdet med en række andre områder inden for økologi, 

populationsbiologi og evolution. Således er en af hans mest cite-

rede artikler en beskrivelse af en generel sammenhæng mellem 

vækstrate og legemsvægt af organismer på tværs af størrelses-

ordner og miljøer, en sammenhæng, der senere er betegnet 'Fen-

chels lov' (1974). 

 Forskningsmæssigt er Tom Fenchel af den gamle skole og har 

altid hyldet princippet om, at stor forskning kan gennemføres for 

små midler og i små grupper, hvilket også afspejler sig i, at han er 

eneforfatter på cirka en tredjedel af sine publikationer. 

 Tom har endvidere været præsident for Videnskabernes Sel-

skab (2004-2008) og er medlem af det prestigefyldte engelske Ro-

yal Society, som en af ganske få danskere igennem tiden. Formid-

ling af naturvidenskab til en bredere kreds ligger ham meget på 

sinde, og Tom har gennem sin karriere udgivet en række popu-

lære bøger og tidsskrifter – senest bøger om evolution og livets 

udvikling – og han konsulteres ofte af medierne. 

 I de seneste år har han desuden markeret sig skarpt i den 

forskningspolitiske debat, blandt andet med en markant kritik af 

grundforskningens vilkår på universiteterne i dag.

Matthias Middelboe

Portræt

Tom Fenchel er fyldt 70 
Den markante professor i marinbiologi, der har fået  

opkaldt en lov efter sig, er mere vital end nogensinde

rende må optjene samtidigt med 

at oppebære SU, hvilket for ti-

den svarer til ca. 8.000 kr. om 

måneden. Et stipendium vil sæd-

vanligvis blive givet for 6-12 må-

neder. For at komme i betragt-

ning skal den studerende frem-

lægge en projektbeskrivelse 

samt en udtalelse fra den afde-

ling/institut, hvor projektet skal 

udføres. Denne udtalelse skal 

omfatte såvel en vurdering af 

det aktuelle projekt samt oplys-

ning om afdelingen/instituttets 

ekspertise og mulighed for su-

pervisering inden for det pågæl-

dende forskningsfelt. Ansøgning 

indsendes til Bestyrelsen for Vi-

beke Binder og Povl Riis’ fond, 

Brødhøj 17, 2820 Gentofte.

Ansøgningsfrist: 15/5-10.

Observator julie Marie  
Vinter Hansens Rejselegat
Målgruppen er videregående 

studerende og yngre kandidater 

inden for fagene astronomi, ma-

tematik og fysik. Støtte til stu-

dierejser (undtaget kongresser, 

symposier o.l.). Ansøgning sen-

des i 3 eks. med oplysning om 

uddannelse, videnskabelige kva-

lifikationer, personlige oplysnin-

ger og rejsens formål/budget til: 

M. Bentsen, Niels Bohr Institutet, 

Juliane Maries Vej 30, 2100 Kbh. 

Ø.

Ansøgningsfrist: 21/5-10.  

Projektstøtte

Novo Nordisk Fonden
Nordisk Forskningskomite ind-

kalder ansøgninger til forsk-

ningsprojekter inden for endo-

krinologi. Der kan søges om 

forskningsmidler til projekter in-

den for grundvidenskabelig og 

klinisk forskning i Norden. Der er 

ca. 25 mio. kr. til rådighed. Yder-

ligere oplysninger på Fondens 

hjemmeside, ww.novonor disk- 

 fonden.dk, hvor ansøgnings-

skema findes fra den 19. april 

2010.

Ansøgningsfrist: 31/5-10 kl. 16.

københavns Universitets  
Almene Fond
Der kan ydes støtte til kunstneri-

ske og kulturelle formål, herun-

der til kunstnerisk udsmykning, 

hvor dette når ud til en større 

kreds på universitetet. Der læg-

ges særlig vægt på at støtte pro-

jekter, der er fælles for to eller 

flere fakulteter, samt sociale og 

kulturelle aktiviteter, der kan bli-

ve til glæde for større dele af 

universitetets ansatte eller stude-

rende. Opslagets fulde ordlyd 

samt ansøgningsskema kan fin-

des på: http://www.ku.dk/pers/In-

stituthaandbog/Personalefor-

hold/Legater_og_fonde/index.ht-

ml. Ansøgere opfordres til at læ-

se "Orientering om KU´s Almene 

Fond", før ansøgningen indsen-

des. 

Ansøgningsfrist: 25/5-10 kl. 12.
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20. maj  21.-25. maj  25.-27.maj  1.-2. juni

Udnævnelser

Erik A. Richter
ÆRESDOKTOR – Professor, dr.med. Erik A. Richter 

fra forskergruppen Molekylær Fysiologi, Institut 

for Idræt, Københavns Universitet er den 26. marts 

2010 blevet udnævnt til æresdoktor ved Universite-

tet i Leuven, Belgien. 

jacobus j. boomsma
ÆRESDOKTOR – Professor Jacobus J. Boomsma 

har fået tildelt titlen som æresdoktor ved Helsinki 

Universitet i Finland. Jacobus J. Boomsma er leder 

for Danmarks Grundforskningsfonds Center for So-

cial Evolution ved Biologisk Institut, Københavns 

Universitet, og for Sektion for Økologi og Evoluti-

on ved samme institut. Titelceremonien afholdes i 

Helsinki d. 28. maj i år.

Tiltrædelser

Søren Saxmose Nielsen
PROFESSOR I DYREVELFÆRD – Søren Saxmose 

Nielsen er netop tiltrådt som professor med særlige 

opgaver i sygdomsmodellering på Life. Han arbej-

der på at udvikle nye systemer, der kan forudsige 

udviklingen af kroniske sygdomme, før de påvirker 

dyrs sundhed og trivsel. 

bevillinger

Erik A. Richter
FEDTFORBRÆNDING – Professor, dr.med. Erik A. 

Richter har modtaget 2.140.000 kr. fra Lundbeck-

fonden til forskningsprojektet ’Spiller calcium en 

selvstændig rolle for aktivering af glukosetransport 

og fedtoxidation i muskler?’ Projektet udføres over 

de kommende 3 år ved Institut for Idræt.

kristian Helin 
NYT APPARATUR – Direktør, professor, ph.d. Kri-

stian Helin har modtaget 3.466.498 kr. fra Lund-

beckfonden til anskaffelse af “High Throughput” 

Solexa DNA sekvenator til understøttelse af BRICs 

forskning inden for områderne kræft, stamcellebi-

ologi, neurologiske og metabolske sygdomme ved 

Københavns Universitet.

Anders bach
HJERNESKADER – Anders Bach, postdoc på Insti-

tut for Medicinalkemi, Det Farmaceutiske Fakultet, 

har modtaget 2 mio. kr. fra Forskningsrådet for 

Teknologi og Produktion til et projekt om udvik-

ling af lægemiddelstoffer til behandling af hjerne-

skader som følge af slagtilfælde. 

Tildelinger

Mette Sandbye
N.L. HØYEN MEDALJEN – Lektor Mette Sandbye, 

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns 

Universitet, modtog ved Det Kongelige Akademis 

årsfest den 25. marts i år N.L. Høyen Medaljen for 

sit pionerarbejde inden for forskning og formidling 

af fotokunsten. 

 Mette Sandbye var en af de første forskere her-

hjemme, der beskæftigede sig indgående med fo-

tokunsten, og hun har siden sin specialeafhandling 

’Det iscenesatte fotografi’ fra 1990 stillet skarpt på 

tid, erindring, historiefortælling, fotobaseret sam-

tidskunst og fotografiets snapshotæstetik.

 Ved siden af sine akademiske publikationer, der 

bl.a. omfatter Dansk Fotografihistorie og Kedelige 

billeder. Fotografiets snapshotæstetik, vareta-

ger Mette Sandbye et omfattende formidlings-

arbejde i form af kunstanmeldelser ved Week-

endavisen, som hun har været tilknyttet siden 

1995, foredrag ved en lang række institutioner i 

ind- og udland samt deltagelse i juryer og be-

dømmelsesudvalg, bl.a. Kunstrådets Fagudvalg 

for Billedkunst.

Svante Twetman
ÆRESPRIS – Dr. Svante Twetman fra Tandlæge-

skolen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 

er blevet tildelt The 2010 IADR Distinguished 

Scientist Award for Research in Dental Caries. 

Prisen bliver overrakt den 14. juli 2010 i Barcelo-

na. 

Arne Astrup
FEDMEFORSKNING – Det internationale analy-

sebureau Thomson Reuters har i deres seneste 

analyse af international fedmeforskning, 

ScienceWatch, tildelt professor, dr.med. Arne 

Astrup fra Life en femteplads over 172.000 af 

verdens mest produktive fedmeforskere. Des-

uden figurerer Danmark på en 15. plads over 

verdens mest produktive lande, hvad angår 

fedme forskning. 

 

Hvordan måler man udseendet 
af en bananflue?
TILTRÆDELSESFORELÆSNING – Ved adjungeret 

professor Jens Michael Carstensen

Tid: 21/5 kl. 15 

Sted: Festauditoriet, Bulowsvej 17

Arr.: Institut for Jordbrug & Økologi, Life

The management of 
tuberculosis
POLYMORFIEN – Foredrag af Didi Bang, 

Mykobakteriologisk laboratorium, SSI

Tid: 25/5 kl. 15.00-16.00

Sted: SSI, kantinen

Arr.: Polymorfien, www.ssi.dk

Albanian in Indo-European, 
Albanian in the balkans
BLOKSEMINAR – Ved professor Brian Joseph, Ohio 

State University

Tidspunkt: 25-27/5 kl. 15-17

Sted: Se hjemmesiden  

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

kalender/albansk/

Fodboldens talenter
FORMIDLINGSRÆKKE – Som afslutning på for-

årets formidlingsrække om fodbold sættes der fo-

kus på talentudvikling. Hvad er nøglen til succes i 

elitesport? Og hvordan klarer etniske minoritets-

drenge sig i danske elitefodboldklubber. Lektor 

Anne-Marie Elbe og lektor Sine Agergaard fortæl-

ler

Tid: 26/5 kl. 15.00-17.00

Sted: Store Auditorium, Institut for Idræt,  

Nørre Allé 53, 1. sal

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

klinisk afprøvning af 
tuberkulosevacciner
POLYMORFIEN – Foredrag af Erik Carp, 

Vaccineudvikling, & Søren Hoff, Infektions- 

immunologi, SSI

Tid: 1/6 kl. 15.00-16.00

Sted: SSI, kantinen

Arr.: Polymorfien, www.ssi.dk

The rise of the modern state
SAXO LECTURES – Tiltrædelsesforelæsning af 

John Hall, McGill 

Tid: 2/6 kl. 15.00-16.30

Sted: Nye KUA, lokale 22.0.11

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

De moderne fugles 
oprindelse
FOREDRAG – Af postdoc Bent Lindow fra 

Statens Naturhistoriske Museum. Der afholdes 

generalforsamling i foreningen kl. 19 før  

foredraget 

Tid: 20/5 kl. 20.00

Sted: Biologisk Institut, Auditorium A,  

Universitetsparken 15 

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening,  

www.aki.ku.dk/dnf

Jordens bedste  uddannelser
Er du interesseret i at arbejde med nogle af århundredets største og mest 
påtrængende spørgsmål? F.eks. spørgsmålet om hvordan vi producerer 
fødevarer og bioenergi til 9 mia. mennesker – samtidig med, at vi tager større 
hensyn til miljø, klima og fødevarernes kvalitet.

Vil du have en kandidatuddannelse, som giver rige muligheder for jobs 
både i Danmark og i udlandet – og for at kunne arbejde både teoretisk og 
praktisk? 

Så kontakt en studievejleder ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet på 
telefon 89 42 99 01 eller læs mere på www.jordisk.dk

Annonce_258x78mm.indd   1 07/04/10   14.53
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I 11 enkle afsnit forklarer historiker Jes Fabricius, hvordan man griber det an,  
hvis man skulle få et universitet op under neglene

storikeren C.N. Parkinsons lov for bureaukratiers 
vækst: I perioden 1914 til 1928 blev antallet af 
større orlogsskibe i aktiv britisk tjeneste reduce-
ret med 67,74 procent. I samme periode steg an-
tallet af embedsmænd i marineministeriet i Lon-
don med 78,45 procent. (Parkinsons model er si-
den blevet raffineret af norsk forskning).

Der gælder så vidt muligt fuld forvaltnings-
frihed. Forvaltningen definerer sine egne opga-
ver. Hvis forskere og undervisere henvender sig 
til forvaltningen med problemer, som ikke svarer 
til de af forvaltningen foruddefinerede løsninger, 
er der ikke tale om rigtige problemer. Dette prin-
cip gælder især it- og informationsafdelinger.

Universitetet skal forvaltes med respekt for 
traditionen. En af de traditioner, der med fordel 
kan videreføres fra før reformen, er fraværet af 
en egentlig personalepolitik.

Arbejdet bærer lønnen i sig selv, og derfor 
øges den samlede medarbejdertilfredshed jo læn-
gere arbejdstiden er. Dette forhold gælder for bå-
de forvaltning, forskning og undervisning.

Der afsættes så få midler til forskning som 
muligt på de faste budgetter. I udgangspunktet 
må det påregnes, at forskningen alligevel afvikles 
i fritiden, og det kan ikke være universitetets op-
gave at betale for de ansattes fritidsfornøjelser. 
Det kan ikke i fuldt omfang forhindres, at ekster-
ne forskningsmidler anvendes til faktisk forsk-
ning i arbejdstiden, idet kun en del af disse mid-
ler kan inddrages til administrativt overhead. 
Man må på den anden side stille sig positivt over 
for denne mulighed for ekstern finansiering af 
forvaltningen.

Fast ansættelse for forskere er et ubrydeligt 
princip, der indebærer, at forskere kun mister de-
res stilling, hvis de bliver afskediget.

Forskningsfrihed er et meget vigtigt princip, 
som er fastsat i nogle meget vigtige princippro-
grammer, der er af overordentlig vigtighed. En 
stadig stigende andel af forskningsmidlerne stil-
les ikke længere frit til rådighed for universiteter-
ne og kaldes derfor ’frie forskningsmidler’.

Medarbejderindflydelse kan antagelig ikke 
helt undgås. Organer med medarbejderrepræ-
sentation bør for det første have en sammensæt-
ning og en størrelse, der sætter dem ude af stand 
til at arbejde effektivt. Parkinson anbefaler 20+ 
medlemmer for, at den såkaldte ineffektivitets-
koefficient nås. For det andet bør disse organer 
tildeles opgaver, der er af interesse uden at inde-
bære egentlig indflydelse, det vil sige spørgsmål 
af enten lavpraktisk eller helt teoretisk karakter. 
Det kunne være principbeslutninger om, hvorvidt 
der bør drikkes konventionel eller økologisk kaf-
fe til møderne, eller hvorvidt universitetet støtter 
en global reduktion af CO2-udslippet.

Jes Fabricius Møller er lektor i historie ved SAXO-
Instituttet. Hans blog 'Brugsanvisninger' indehol-
der mange nyttige betragtninger om livet i universi-
tetsverdenen. Denne artikel er venligst udlånt fra 
bloggen til Universitetsavisen.

Manual til ledelsen
GOOD GOVERNANCE 

Af Jes Fabricius Møller 

Det grundlæggende princip i politisk ledelse 
af et universitet består i en udbredt decentralise-
ring af økonomisk risiko kombineret med en 
stærk centraliseret detailregulering under anven-
delse af en ’udviklingskontrakt’, indeholdende 
specifikke og målbare krav, hvortil der knytter 
sig konkrete bestemmelser om nedskæringer, så-
fremt de ikke opfyldes, og diffuse løfter om be-
lønning, såfremt de opfyldes.

Dette system, der blev indført, da universite-
tets selvstyre blev afskaffet i 2003, kaldes ’ud-
strakt selvstyre’. Det er indført for at tilvejebringe 
større frihed, idet mulighederne for politisk an-
svarsfraskrivelse nu er stærkt forbedrede, samti-
dig med at den politiske kontrol med universite-
tet er styrket. 

Man kan til enhver tid underkaste hele eller 
dele af universitetet en prøve på, om de efterle-
ver de politiske krav. Det sker ved hjælp af ’evalu-
eringer’, der må betragtes som et centralt ledel-
sesinstrument. Der opstår somme tider den mis-
forståelse, at evalueringer kan foretages nedefra 
og op, således at menige medarbejdere gives lej-
lighed til at ytre sig om ledelsen. Heldigvis er det 
et ledelsesprærogativ at opsamle og konkludere 
på disse evalueringer, således at resultaterne kan 
bringes i overensstemmelse med de overordnede 
retningslinjer.

Et universitet udfylder tre hovedopgaver, 
nemlig i prioriteret rækkefølge: forvaltning, 
forskning og undervisning. Mængden af admini-
strativt personale bør udvikle sig efter marinehi-

»Universitetet skal 
forvaltes med respekt 
for traditionen. En  
af de traditioner, der 
med fordel kan vide-
reføres fra før refor-
men, er fraværet af  
en egentlig personale-
politik.«

BRUGSVEJLEDNING

P
H

O
T

O
S

C
O

M



 UniversityPost

ISSUE 4 ·  29 APRIL 2010 ·  www.univers itypost .dk

Strange dialects and accents
In universities striving to be international, non-native 

English speakers teach other non-native speakers

NEWS IN ENGLISH3. SECTION

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

3 4 6 Foreign silences
Two translators seek the ‘mystical language between the 

original and the translation, present in its absence

No wheelchairs please
The University of Copenhagen is not for the disabled,

says Tumu

Harsh student evaluation provokes 
polish lecturer   Page 3
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all or made well in class«.
Student evaluations are 

anonymous, but lecturers  
can cross-check and can see 
whether one particular  
student, who evaluates the 
English negatively, also  
evaluates negatively under 
other rubrics.

Critique was out of  
proportion
And this is precisely the prob-
lem, according to Leopold  
Galicki. He can see that a low 
evaluation of the English in a 
few students has affected the 
evaluation of his teaching and 
the course content in the same 
students. This means that the 
assessment of his language 
skills skews the objectivity of 
the student evaluation as a 
whole. 

SOUNDINg FOREIgN

By Mike Young

Leopold Galicki has a Polish 
accent. This, he would be the 
first to admit.

But a poor student assess-
ment of his English-language 
skills in teaching Marginaliza-
tion Sociology spilled over into 
an evaluation of the content, 
and this provoked him:  
provoked him so much, he  
decided to respond, using the 
evaluation to prove a point to 
students about marginaliza-
tion itself.

In the evaluation, one stu-
dent said that his »English is 
difficult to follow/understand, 
which makes it hard to concen-
trate. I feel that with the bad 
English points are not made at 

SOUNDINg FOREIgN

By Mike Young

A poor student evaluation of a teacher’s English-
language skills may lead to a poor student evalu-
ation of the teacher’s competence and the course 
in general.

This is certainly the hypothesis of researchers 
in the project Students’ Perceptions of the Eng-
lish of Academics. Current research will shed 
light on whether lecturers that are evaluated 
badly in terms of English-language, also are 
evaluated badly in terms of professional skills.

NEWS
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1017 Copenhagen K
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lecturer provoked 
by poor English  
evaluation
Students said he was hard to understand.  
He countered with a four-page written response: 
Their evaluation was flawed

In a bizarre example, a stu-
dent who self-reported that she 
or he had read 20 per cent of 
the course readings, found the 
difficulty of the teaching insuf-
ficient, the academic standard 
not good, and that the points 
are not made well in class.

»I have received critical re-
marks before, but this time the 
critique from specifically two 
students was unacceptable, as 
it was completely out of pro-
portion« he says to the Univer-
sity Post. 

Tolerance is important too
He responded to the evaluation 
by sending to his students a 
four-page, 1500-word analysis, 
complete with graphic illustra-
tion.

»It is a fluid border between 
accepting objective criticism 

and taking it personally. But 
this time it was an impossible 
critique, and judging from my 
feedback since then, the stu-
dents have been positively sur-
prised by my reaction,« he 
says.

For Leopold Galicki, his 
evaluation raises another con-
troversial issue. Should aca-
demics be fluent in the lan-
guage they teach? Some stu-
dents clearly expect fluent 
English in an English-language 
course, he says.

»But I think that the level of 
English is only relevant in so 
far as it allows the teacher to 
teach a certain conceptual ap-
paratus. A teacher may have 
some accent problems, and we 
teachers have different English 
capabilities, but students 
should be tolerant of this.« 

»A class where the students 
and the teacher have different 
English capabilities is itself a 
challenge. It is important to 
exercise this in the global vil-
lage, and it is more challenging 
than sitting in a class where all 
talk Cambridge-English or 
Princeton-English,« he says.

He goes on to argue that, 
»students should only gradu-
ate from university if they are 
open to what we at first sight 
may regard as strange, unfa-
miliar, and not easy to under-
stand«.

miy@adm.ku.dk

Bad accent is considered bad teaching
Students may interpret the teacher’s dialect and bad grammar as lack of competence

»We suspect that there is a connection be-
tween bad English evaluations and bad scores 
on professional competence,« says Christian 
Jensen, assistant professor at the Centre for In-
ternationalisation and Parallel Language CIP 
who is participating in the project.

»If students hear poor language skills, then 
they may take this as a signal that the teacher is 
generally not very skilled,« he says.

good at English, more tolerant
The hypothesis is based on sociolinguistic re-
search which has shown that people’s accents – 
whether native or non-native – affect how we 

perceive them in terms of skills, intelligence, 
friendliness etc., he explains.

Other, previous, research shows other trends 
in student evaluations.

»Students who are good at English, are milder 
in their evaluations of the lecturer’s English-lan-
guage,« Christian Jensen says.

Simple English is best, says student
In the meantime, some academics’ basic English 
skills may actually give them a better rapport 
with internationals who are struggling them-
selves. As one international student who prefers 
to remain anonymous expresses it about Profes-

sor Torben Krogh Grodal’s ‘Fantastic fiction for 
children and adolescent’:

»I like the class because of the simple English 
he uses. I know that it may not be the best for a 
lecturer to have just basic English skills, but I 
somehow feel better when seeing him talking 
this way. I see that when he can use this level of 
English as a professor, I don’t need to be 
ashamed of my own English skills«.

miy@adm.ku.dk

BIASED – Critique from 

students proved his point 

about marginalisation
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English courses for  
academic staff
The Centre for Internationalisation and Parallel Language Use 

(CIP) offers English courses for the university’s academic staff 

for free in the Autumn of 2010 and 2011. 

Researchers, lecturers and other academic employees can  

apply: 

One-to-one English-language training 
Free one-to-one language training courses focussing on your 

oral and/or writing skills. Apply using an online application 

form at:

http://cip.ku.dk/english/news/2010/free_courses/one-to-one_

training/

Deadline for registration: 10 May 2010

Improve your English-medium  
instruction 
Free courses in oral academic English for lecturers who teach 

or will soon be teaching their subject in English.

Deadline for registration: 10 May 2010  

Register online at:

http://cip.ku.dk/english/news/2010/free_courses/course/

For more information, see: 

http://cip.ku.dk/english

English-language certification

The Centre for Internationalisation and  

Parallel Language Use (CIP) at the University of Copenhagen  

offers certification of the English-language proficiency of  

lecturers. The Faculty of Life Sciences is certifying all of its 250 

teachers the next three years.

The process is:

•  Examiners assess the lecturer’s language proficiency based on 

a 20 minutes minilecture. The lecturer is then awarded a mark 

on a five point scale.

•  The lecturer receives written feedback with comments on 

strengths and weaknesses and a video recording of the  

session.

•  The lecturer is offered a follow-up meeting at CIP where  

written feedback is clarified.

•  If the lecturer’s language proficiency is appropriate, the  

lecturer receives a certificate.

says. »There is a formative  
element and extensive feed-
back. We give teachers an  
assessment of areas they are 
good at, areas that they could 
improve. They also get a video 
of their performance and  
access to us for a follow-up 
meeting.«

And when teachers do not 
make the grade, it is not up to 
the Centre for Internationalisa-
tion and Parallel Language Use 
(CIP) to tell them what to do. 
They simply offer guidance. 

»We can assess, but we do 
not make any demands. It is 
like going to the doctor,«  
explains Joyce.

luci@adm.ku.dk

versities of non-native English 
speakers teaching other non-
native speakers. 

A situation where the possi-
bilities for misunderstanding 
are, it would seem, doubled. 

»Most of the research on the 
subject deals with native 
speakers teaching internation-
als. For the first ten or 15 years 
of international education, 
universities brought in  
English-speaking professors to 
hold lectures in English.« 

»But that has now been  
replaced by local teachers or 
sometimes teachers from other 
countries coming in and using 
English as a medium,« she con-
tinues.  

Life Sciences to be  
certified
Her focus on the Faculty of Life 
Sciences is due to the faculty’s 
pro-active stance in relation to 
internationalisation, she says. 
From September, 13 of the  
faculty’s 16 Master’s degrees 
will be in English.

The Faculty of Life Sciences 
has provided the first 19  
volunteers for the English- 
language certification process 
at the University of Copen-
hagen, which Joyce has helped 
to develop. The faculty has  
also signed a contract to en-
sure that all of its teachers will 
go through the certification 
process. 

Certification is a tool which 
both assesses lecturers’ lan-
guage skills, and helps them to 
improve, Joyce explains. 

»It is not just a test,« she 

SOUNDINg FOREIgN

By Luci Ellis

In English-language classes, 
most teachers and students  
rely on a language that is not 
there own. This opens up a 
whole range of potential  
misunderstandings.

However, Joyce Myra Kling 
Soren, who is at the start of a 
PhD project on English-lan-
guage teaching at the Faculty 
of Life Sciences, is not rushing 
to any conclusions. 

What appears to be a  
language issue, may actually 
be something else entirely;  
cultural confusion. 

Academic cultures vary
»When you have people com-
ing from different cultures, 
they may still not share an aca-
demic culture. It’s not just the 
language, because the words 
you might have are all the 
same, but if you don’t have an 
academic culture in common, 
you might still miss each other 
entirely,« Joyce points out. 

As yet, her own research is 
in the embryonic stages. 

»A great deal of the research 
on the subject is from the stu-
dent’s point of view, but I am 
looking at it from the view-
point of the teacher,« she ex-
plains. 

Non-natives teaching  
non-natives
Her project also concentrates 
on the relatively new situation 
in many internationalised uni-

NOTES
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NON-NATIVE TO NON-
NATIVE – Joyce Myra Kling 

Soren, is studying English- 

language teaching at the  

Faculty of Life Sciences from  

the lecturers’ point of view

A new look at teaching in English
Claimed language issues arising in classes held in English may actually be cultural  
misunderstandings, says phD student
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sity’s service is not related to 
life in the private sphere, such 
as students’ housing.

»There is nothing wrong 
with the system as such; it is 
just that it is not geared to suit 
the needs and expectations of 
some international students,« 
she says.

Europe-wide problem
Copenhagen is not alone in its 
problems with accessibility. 
The issue has reached the  
attention of pan-European 
groups. 

A new joint project between 
the Erasmus Student Network 
and the European Disability 
Forum, is hoping to sensitize 
educational institutions’ 
awareness about conditions 
for students with disabilities.

Their project – Exchange 
Ability – provides practical tips 
to university administrations 
about how to improve the ex-
perience of these students. 

In their report, they note 
that only a minority of stu-
dents who choose to go abroad 
have disabilities. The project 
cites data from the European 
Commission, showing that 
during the academic year 
2006/07 over 140 students 
with disabilities participated in 
Erasmus, less than 0.1 per cent 
of all Erasmus students.

DISABILITY

By Alison Withers

International students with 
disabilities should think twice 
before considering the Univer-
sity of Copenhagen as an  
accessible place for exchange. 

Eva Petersen, a housing of-
ficer in the International office, 
says that they deliberately 
don’t encourage students with 
very severe disabilities to come 
study in Denmark, as the stu-
dents have to take care of 
many things themselves.

»They’re much more on their 
own here than they would  
often be in their home coun-
tries,« she says.

The disability service that 
the universities in Denmark 
have is bound to the Danish 
grant system – SU in Danish – 
so if you are not eligible for 
SU, you are not eligible for the 
university’s disability services. 

»In Denmark it’s a different 
system; we think differently. A 
university is a university, and 
it has nothing to do with your 
life in the private sphere,«  
Petersen says.

She explains that even if  
international students were  
eligible, it is only for matters 
related to what is needed to 
study – In Denmark a univer-

PERSEVERANCE – 
Tumu, a British psycho-

logy student, has become 

an expert in the CSS  

campus’ maze of levels 

and lifts

the right), Tumu suggests that 
a more holistic approach 
should be incorporated at the 
university for all students. She 
also proposes that the Erasmus 
programme improve its in- 
formation for students with 
disabilities looking to study 
abroad.

Public access
A lot of Copenhagen’s urban 
design consists of cobblestone 
streets and old, elevated build-
ings, creating barriers to cul-
tural experiences in the city.

»The limited access to public 
places – cafes, bars – shocked 
me the most,« she says,  
explaining that she’s made a 
habit of calling places before 
visiting them to make sure 
they have wheelchair access. 

»You end up relying on the 
kindness of others – the people 
here are amazing,« she says. 

»I haven’t felt any discrimi-
nation, except for the [public] 
buses,« she continues. »They’re 
awful…most drivers refuse to 
help me with the ramps.«

Despite the challenges,  
Tumu is glad she had chosen 
to study abroad, though she 
admits that it has raised her 
appreciation of her home  
university. 

»I’m not allowed to be com-
placent and I can’t take much 
for granted,« she states. »But 
this is my Erasmus, and I want 
to experience everything.«

money from the British Coun-
cil, through a system of direct 
payments that enable her to 
hire two alternating care- 
givers, who provide 24-hour 
service, even while she’s study-
ing in Denmark. 

At school
But Tumu, who studies at the 
campuses of CSS and KUA, has 
to find her own way around. 

Going through the CSS 
buildings with her, as she skil-
fully navigates her way 
through the maze of levels and 
lifts, it is apparent how limit-
ing the elevator service is to 
those who require wheelchair 
access.

»The system of lifts is really 
confusing,« she says, explain-
ing that her first semester here 
was particularly challenging. 
»Now that I’ve got my head 
around it, it’s a lot easier 
though,« she says. 

Conditions are worst at CSS, 
which used to be a hospital; 
very few buildings are accessi-
ble at the ground level. 

»A lot of universities are old, 
it’s understandable… but  
everywhere here has stairs,« 
she says. »Even at the social 
sciences library, there’s stairs 
at the front. So I have to go in 
the back… it separates you.«

While stairs act as a physical 
barricade, Tumu pointed out 
that there were other ways she 
could be limited from partici-
pating. She is enrolled in the 
Danish culture course, where 
some marks are awarded for 
attendance, but she was pre-
vented from going on one of 
the excursions because they 
couldn’t accommodate her.

»I think I’ll get my mark, but 
I missed out on that whole ex-
perience.«

Even though the Danish  
university system views dis-
ability issues as a private, in-
dividual concern (see article to 

DISABILITY

By Alison Withers

For most international stu-
dents, studying abroad in  
Copenhagen is a no holds 
barred opportunity to experi-
ence the city and university to 
its fullest. 

But for Tumu Johnson, a 
British exchange student  
studying psychology, such 
things cannot be taken for 
granted.

Tumu has spinal muscular 
atrophy, a genetic disease 
leading to the degeneration of 
her nervous system. At nine, 
her motor skills had drastically 
slowed and she moved to her 
first electric wheelchair. Now 
twenty-one, Tumu is not one 
to let her physical condition 
slow her down. She’s upbeat 
and optimistic, and was deter-
mined to make her Erasmus 
experience a success. 

Her university in England, 
Leeds University, recommend-
ed Denmark for exchange, 
based on its reputation for pro-
gressive social services. The 
Leeds Disability Office, howev-
er, was unable to get a full pro-
file on access at the University 
of Copenhagen, and lacking 
full information about accessi-
bility, Tumu wasn’t prepared 
for the conditions awaiting 
her.

»To be honest, it’s been an 
absolute nightmare,« she ad-
mitted. »I was shocked when I 
arrived, I thought [accessibility 
in] Denmark would be better 
than England.«

Like all other international 
students in Denmark, Tumu is 
excluded from funding by the 
Danish State Education Grant 
and Loan Scheme, or SU in 
Danish, which also supports 
Danish students with disabili-
ties. 

Luckily, she receives grant 

NEWS

No wheelchairs 
here please
Disabled students beware. University  

of Copenhagen is not for you

Copenhagen  
was a shock for  
disabled student
Wheelchair-bound Tumu has to navigate a system  
of physical barriers on campus

»...it’s been 
an absolute 
nightmare... 
I thought 
(accesibility 
in) Denmark 
would be 
better than 
England.«
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Upcoming lectures:

Development law
EURECO LECTURES – ‘EU Development Law:  

Dependence or Partnership?’ Morten Broberg, 

Law, University of Copenhagen

 4 May 15.00-17.00

 Annexe A, Studiegården, Studiestræde 6

 Arranged by EURECO, www.eureco.ku.dk

 

Europe as a world power
EURECO LECTURES – Final honorary lecture: 

‘Europe beyond Europe? From ever closer union to 

aspiring world power’ by Joseph Weiler, Professor 

of Law and European Union, New York University 

Law School

 10 May 15.00-17.00

 Ceremonial Hall, Frue Plads

  Arranged by EURECO. Sign up via www.eureco.

ku.dk from 27/4

History and politics in Vergil’s 
Aeneid
SAXO LECTURES – Inaugural lecture by Stephen 

Harrison, Oxford

 12 May 15.00-16.30

 New KUA, Room 22.0.11

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

Morphology and semantics of 
Indo-European types
SEMINAR – with Professor Alan J. Nussbaum, Cor-

nell University

18 May 10-12, 19-20 May 15-17

  Arranged by Roots of Europe,  

www.rootsofeurope.ku.dk/kalender/nussbaum/

 See website for location.

 

Beauty and business in  
germany
SAXO LECTURES – With Uta Poiger, University of 

Washington 

 19 May 15.00-16.30

 New KUA, room 22.0.11

 Saxo-Instituttet, www.saxo.ku.dk

als may face high prices and 
limited flexibility.

Tumu Johnson, an interna-
tional student from Leeds Uni-
versity (see article to the left) 
was shocked at the DKK 6,200 
rent she paid each month for 
her ground-floor apartment 
with wheelchair access.

»It’s absolute extortion, the 
prices I’m paying to live there,« 
she says. »But it’s the only op-
tion I have because of access.«

 
Optimistic
Despite the barriers, Petersen 
is optimistic that exchange  
students could still enjoy their 
time abroad in Copenhagen. 

»If somebody is really eager 
to come, and has assistance 
and a lot of stamina, then they 
can have a really good experi-
ence« Petersen says. »I’m really 
proud of the students who can 
do it.«

More disabled students 
should be able to take a year  
of exchange, the new project 
argues.

Housing is difficult
In Denmark, the university  
has no responsibility to help 
students find housing, but the 
International Office makes an  
effort to place incoming stu-
dents and find something  
suited to those students with 
special requirements.

Petersen estimates that they 
receive an application from a 
student with a severe physical 
disability once in every two 
years.

She urges students’ home 
universities to notify the Inter-
national Office at the earliest 
possible date of their nomi- 
nation, so that they can begin 
using their Copenhagen resi-
dence hall contacts to find  
suitable housing. 

»We do forewarn the stu-
dent that housing might be  
difficult, and we don’t make 
any guarantees,« Petersen 
says. »But to this date, we have 
always been successful in  
placing them.«

Extortionate prices
Due to limited availability of 
housing, incoming internation-

ONLINENEWS

universitypost.dk

NOTES

Management of tuberculosis
POLYMORFIEN – Lecture by Didi Bang, Myco- 

bacteriology laboratory, SSI

 25 May 15.00-16.00

 SSI, Canteen

 Arranged by Polymorfien, www.ssi.dk

Albanian in Indo-European,  
Albanian in the Balkans
SEMINAR – With Professor Brian Joseph, Ohio  

State University

 25-27 May 15-17

  Arranged by Roots of Europe,  

www.rootsofeurope.ku.dk/kalender/albansk/

 See website for location.

Rise of the modern state
SAXO LECTURES – Inaugural lecture with John 

Hall, McGill 

 2 June 15.00-16.30

 New KUA, Room 22.0.11

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

Summer programmes

THEOLOGY – Programme for the summer 2010 

includes five summer courses. Both Danish and  

international students as well as Open University 

students are welcome.

Our five programmes are:

•  Genocides in Africa

•  Kierkegaard: The Individual in Global Society

•  Islam: Introduction to Islam in the European  

context 

•  Charles Taylor’s Theories on Authenticity and the 

Secular Age

•  Coaching og teologi (in Danish)

Application deadline:

1 May for international students & 1 June for  

Danish students

For more information: www.teol.ku.dk/english

See list of other summer prorammes on

universitypost.dk
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bookshops he pulled off the 
shelf a copy of Bruno Schulz’s 
collected stories.

The Polish-Jewish author 
was known to Jørgen mainly 
from German, since Danes had 
only one translation of Schulz 
at the time. The Danish version 
of Sklepy cynamonowe (Kanel-
butikkerne) appeared in 1964 
and sat in Jørgen’s parents’ 
bookcase. Its unattractive 
cover embraced a world whose 
attraction Jørgen couldn’t 
resist.

Standing in the Warsaw 
bookshop, with the Polish copy 
of Schulz in his hands, Jørgen 
instinctively felt he would soon 
embark on yet another journey 
– to discover what Schulz him-
self was looking for: »where 
short circuits of sense occur 
between words« of another 
tongue.

Three languages, three 
authors in common
»Isn’t Judyta a Polish name?« 
Jørgen asked, when they met.

The year was 2001 and the 
two of them were standing in 
front of yet another bookshelf, 
Jørgen’s bookcase. He 
thoughtfully picked only three 
authors: Joseph Roth, Herta 
Müller and Bruno Schulz. His 
choice could either communi-
cate or miss.

As it turned out, Judyta 
would have selected the same 
three authors herself. Since 
that momentary recognition of 
their own provenances – real 
and literary – which strangely 
enough they had already 
shared, Jørgen and Judyta 
have been working as a team, 
both privately and profession-
ally.

Into the language of the 
lullaby
Their first translation (five 

es for a kindergarten party. So 
she took me to the supermar-
ket and said: ‘Judyta, find 
rzodkiewki.’ And I did find 
their Danish counterparts – 
radiser.«

Through English back to 
Polish
Only as a student of English at 
the University of Copenhagen 
did Judyta start wondering 
about her ‘linguistic identity.’ 
Aware of her latent mother 
tongue, she studied Polish as 
her minor. Contemplating her 
own in-betweenness, she 
wrote her BA thesis on Jewish 
immigrant writers.

After her third year, Judyta 
worked as an intern at the 
Danish Cultural Institute in 
Warsaw. She wandered 
around the city, observing 
trams, milk bars and fishermen 
on the ice-locked Vistula.

»It all seemed strange and 
vaguely familiar.« She names 
these two qualities as inherent 
in the process of translation 
itself. 

»It’s dangerous to think of 
who you are in another lan-
guage,« Judyta comments on 
her quest. 

Back in Copenhagen, think-
ing of her MA (which she de-
fended with distinction in Jan-
uary 2010), she focused on 
Sebald, a German author who 
voluntarily chose England as 
his home. Sebald’s writing 
imaginatively recreates the 
condition of contemporary 
homelessness.

From Danish through 
german to Polish
Jørgen Herman Monrad, a 
philosophy graduate from 
Århus University, read German 
at the University of Copen-
hagen. In 1999 he went to 
Warsaw, where in one of the 

TRANSLATION

By Elzbieta Wójcik-Leese

»Danish is often considered an 
ugly language. Foreigners are 
probably not allowed to say so 
openly, but Danes may admit 
it. And that’s exactly the rea-
son why we translate into Dan-
ish. To prove that its back-
throated sounds can compose 
their own peculiarly beautiful 
music.«

Confessing such an unflat-
tering opinion about your own 
native tongue doesn’t come 
easy. Therefore Judyta Preis 
and Jørgen Herman Monrad 
challenge this unfavourable 
impression with a well-chosen 
argument – they turn for sup-
port to the eighteenth-century 
German aphorist Georg Chris-
toph Lichtenberg:

»In order to know your own 
language, you need to go 
abroad.« 

In the foreign silence of 
Danish
Going abroad may help you to 
better understand your mother 
tongue. However, this under-
standing may come at a high 
price.

Although Judyta Preis re-
gards Danish as her first lan-
guage, she was born into 
Polish. She came to Denmark, 
when she was only two. Just 
after her arrival into her new 
homeland, she became mute 
for about a year. Then, equally 
unexpectedly, she uttered her 
first words of Danish.

Her mother tongue receded 
before the second language. 
She would no longer speak 
Polish, but she would act as a 
translator for her mother. 
Amused, Preis retells her first 
interpreting success:

»My mum had to buy radish-

On Universitypost.dk:
 

Finding your Danish market value
CAREERS – »Never miss a Christmas dinner.« This was just one of the pieces of 

advice from Work in Denmark’s Eva Op de Beeck, at the career fair ‘Curb the Crisis. 

Kick Start Your Career’ in Ceremonial Hall on 21 April. At the event, corporations 

fielded questions from job-searching students. The message is that networking, 

social events and language skills are the key to a dream job in Denmark. 

 

Wave of incoming full-degree students
INTERNATIONALISATION – The number of international full-degree students at 

the University of Copenhagen has almost doubled in five years, according to data 

from the Education Strategy Unit. The University now has around 25 full-degree 

programmes offered in English. The Faculty of Humanities has been particularly 

successful in this respect, and has two international officers to help with inquiries 

and to arrange social get-togethers.

Budget distortion fears
FINANCES – A new algorithm for distributing government subsidies to Danish uni-

versities will twist research in the wrong direction, University of Copenhagen staff 

fear. The new model to be rolled out in the period 2010-2012 includes a bibliome-

tric indicator, so the number and prestige of scientific publications by researchers 

will decide how much of the taxpayers’ money will be given to their faculties and 

departments. Department heads, deans and professors fear this may change the 

way researchers publish. They may be tempted to split research results and publish 

them in several journals to get a better economic payoff. 

Most read: 

 

US campus sore after butt slaps
CHEEKY – Is it making light of violence against women and sexual harassment, or 

is it just amusing? A minor cycle drama at Ball State University, Indiana, USA has 

turned into something else. On 7 April, university police issued a public safety 

statement, warning students of an on-campus assault. A male cyclist had slapped 

two women on the buttocks as he rode past. Rather than shocking students, it has 

led to a popular facebook fanpage, fan songs and T-shirts. The university president 

doesn’t like it.
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Revealing 
the beauty of your 
own language
Two translators of polish and german authors into 
Danish talk about their journeys into unfamiliar 
languages and locations
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Judyta Preis and Jørgen 

Herman Monrad are two 

University of Copenhagen 

alumni. They are Danish 

translators of contem-

porary Polish authors (such 

as Schulz, Borowski, Gom-

browicz, Mrozek, Kuczok) 

and German-language  

writers (Kafka, Roth,  

Celan). They have just pub-

lished Ny polsk poesi – 10 

polske lyrikere (Arena, 

2010). Forthcoming trans-

lations include: the corre-

spondence between Paul 

Celan and Ingeborg Bach-

mann; Joseph Roth, Kong 

Salomons tempel i Berlin, 

reportager 1920-1930 and 

Leviathan – fire fortællin-

ger; Bruno Schulz’s last 

stories, letters and essays.

their linguistic, ‘musical’ and 
cultural capacity for growth 
and cultivation. Jørgen  
observes that the authors 
they’ve been drawn to as trans-
lators benefited from the  
multiculturalism of the Austro-
Hungarian Empire. When  
queried, he admits to his  
rather nostalgic view of this 
imaginative construct:

 »I believe we’re writing 
from the sense of loss.«

But the team is equally 
aware of their gains, frequent-
ly immaterial. Judyta and  
Jørgen have rendered their 
‘marginal’ authors visible, even 
though their own names do 
not feature on the covers of 
their translations. (By compar-
ison, American and British 
translators have already won 
this fight for their visibility.)

Through translation Judyta 
and Jørgen have also rendered 
audible the third language 
Walter Benjamin wrote about 
in The Task of the Translator. 
They hope that every co-trans-
lation brings them closer to 
»this mystical language  
between the original and the 
translation, present in its  
absence.«

know Celan’s language better, 
they have visited Czernowitz, 
the former capital of Bukowi-
na, the province that once be-
longed to the Austro-Hungari-
an Empire and now is part of 
the Ukraine.

»When Celan lived there, he 
could hear Romanian, Ger-
man, Swabian and Yiddish,« 
says Judyta.

Apart from looking for lan-
guages no longer spoken in  
Czernowitz, Judyta and Jørgen 
wanted to see the chestnut 
trees that used to grow outside 
Celan’s window. Ash trees 
have replaced them, but an 
elderly Jewish man they met 
confirmed: Celan could indeed 
see chestnut trees through his 
window.

Multiple tongues of  
translation
Translating hand-picked au-
thors from Polish and German 
into Danish means conceiving 
elaborate itineraries. To 
traverse imaginary linguistic 
homelands. To retrace charged 
distances between words.  
To locate trees familiar to a  
foreign author and make them 
grow again in another lan-
guage.

Polyglot milieus attract with 

phrenic relationship between 
the original and the transla-
tion.«

Their routine is defined by 
their enormous sense of re-
sponsibility: under-recognized 
authors who work on the  
fringes of their communities, 
cherishing their own minority 
languages against all odds, are 
rarely given a second chance 
to find out how they may 
sound abroad.

Translating Schulz, they 
honed their own method. 

»We edit, re-edit and self- 
edit; we are very critical. Also, 
we read aloud to each other 
for assonance and conso-
nance.«

Both Judyta and Jørgen 
have musical backgrounds, so 
in their readings the musicality 
of a given passage must find its 
way into Danish. Likewise, 
every author they admire has 
their own specific music.

»As translators, we will need 
to maintain Sebald’s heavy 
German syntax,« says Jørgen.

Looking for non-existent 
chestnut trees
At the moment Judyta and Jør-
gen are working on the corre-
spondence between Paul Celan 
and Ingeborg Bachmann. To 

years in the making) appeared 
in 2007. The small independ-
ent publisher they approached 
didn’t agree to publish Roth, 
their first choice, but, surpris-
ingly, suggested Schulz in-
stead. Jørgen and Judyta 
couldn’t believe their luck. 
That serendipity created its 
own challenges. Now their be-
loved author could rely only 
on their sensitivity, persever-
ance, hard work, patience, in-
ventiveness.

»We had to recreate the den-
sity of the Polish original by 
stretching Danish. Danish sen-
tences don’t welcome Polish 
participle constructions. Dan-
ish is analytical, Polish – syn-
thetic,« explains Jørgen. 

»After our re-writing, each 
sentence had to be perfectly 
logical. As simple and clear as 
the language of the lullaby.«

Listening for the back-
throated music
Judyta prepared a rough ver-
sion; Jørgen reworked it; 
drafts shuttled back and forth 
between the two translators at 
least five times. Co-translation 
created its own tensions. The 
team shrugs them off with a 
perceptive remark:

»We impersonate the schizo-

FACTS

»We edit,  
re-edit and 
self-edit;  
we are very  
critical.  
Also, we 
read aloud 
to each  
other for  
assonance 
and conso-
nance.«

TASK OF THE TRANSLATOR – Judyta and Jørgen at home: »…Each sentence had 

to be perfectly logical. As simple and clear as the language of the lullaby.«
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