
NUMMER 8 ·  4 .  NOVEMBER 2010 ·  www.univers itetsavisen.dk

Tresserne var sjovere
Litteraturlektor Tania Ørum er generøs med sin kritik af 

universitetssystemet, men beskeden om sin sjove fortid 

blandt tresseravantgarden. 

Systemvælteren fra  
Studenterhuset
Han strippede de studerendes hus og smed den gamle 

garde ud. Huset har fået nyt liv, han har fået nye fjender.

Vokser ledelseskløften?
Specialdesignede kurser skal professionalisere KU’s 600 le-

dere. Men mange ansatte føler kun kløften på universite-

tet vokse. Læs tema om lederudvikling.

UAFHÆNGIG AF LEDELSEN PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Universitetsavisen

14 178

Løkkes
banemand
Sigge Winther Nielsens bog om 
lars løkke sendte regeringen på 
krisekurs. Selv har det 28-årige 
stjernefrø blot fået større respekt 
for statsministeren. Læs s. 19
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LEDER Af ansvarshavende redaktør Richard Bisgaard

Kære læser.

DE STUDERENDE ER VANT til turen til eksamensbordet, men 
for os, der laver din universitetsavis, sker det noget mere sjæl-
dent, at vi får evalueret resultatet af vores arbejdsindsats. 

Det er sket nu i den længe ventede læserundersøgelse, som 
analysefirmaet Epinion har lavet for Københavns Universitet.

På redaktionen vil vi gerne benytte lejligheden til at takke 
dig eller dine medlæsere, som har afset tid til at evaluere vores 
arbejde. 

Det har både været en spændende og nervepirrende oplevel-
se, men overordnet er vi glade for resultatet, selvom der selv-
følgelig er plads til forbedringer.

UNDERSØGELSEN VISER, at de fleste studerende og ansatte er 
rigtig glade for Universitetsavisen, især den trykte avis, som de 
gerne vil have ind ad brevsprækken derhjemme, da de så får 
den læst oftere, end når de selv skal hente den i en stander.

Den elektroniske avis har derimod ikke bidt sig fast endnu i 
læsernes bevidsthed. Epinion mener dog, at netudgaven har et 
kæmpe uforløst potentiale, og studerende og ansatte ønsker da 
også, at links til netudgaven nemt kan findes via intranettet, 
KUnet.

Hvad angår indholdet i avisen, så opleves det både som sagligt og 
relevant. På samme måde opfattes den redaktionelle uafhængig-
hed af ledelsen som en klar styrke, idet avisen bør tilhøre alle og 
ikke være i lommen på nogen. 

Konklusionen er klokkeklar: »Både studerende og ansatte ud-
trykker altså et stort ønske om, at Universitetsavisen fortsætter 
som papiravis og bibeholder sit format. Papirudgaven skal, ifølge 
studerende og ansatte, være det bærende element i Universitets-
avisens formidling.«

SET I LYSET af resultatet virker det besynderligt, at ledelsen på 
KU bliver ved med at beskære avisens budget. Sidst år blev avisens 
tilskud reduceret med 20 procent fra fem til fire millioner kroner, 
og næste år skal der spares yderligere en halv million kroner. 

I år er antallet af numre således blevet reduceret fra 15 til ni, 
hvoraf kun to postomdeles mod fire sidste år. Ved årsskiftet må 
antallet af sider reduceres fra 36 til 24 sider i hvert af de ni numre, 
og kun et nummer vil blive postomdelt.

Budgettet efterhånden ved at være beskåret så meget, at der ik-
ke er plads til både at udgive papiravis og supplerende netaviser 
på både dansk og engelsk. 

REKTOR HAR INDBUDT til et seminar den 4. november, hvor 
interesserede kan debattere universitetsbefolkningens syn på 
universitetsavisen samt hvilke ønsker, der er til avisen i fremti-
den.

Ledelsen bør benytte lejligheden til at melde klart ud, hvil-
ken type avis den ønsker sig. 

Ønsker den en redaktionelt uafhængig avis med selvstændig 
og kritisk journalistik af en høj kvalitet, bør den også bakke den 
op og sikre den ordentlige rammebetingelser i form af rimelig 
normering og faste tilskud til produktion og distribution af avi-
sen. 

Ønsker ledelsen derimod et koncernmagasin i stil med fx 
nogle af de andre universiteters blade, bør den melde det ud, 
så læserne ved, hvad de kan forvente sig af journalistikken i 
bladet. 

Vi håber på redaktionen, at ledelsen på KU vil lytte til univer-
sitetsbefolkningen ønsker. 

Læs læserundersøgelsen på http://event.ku.dk/universitetsavi-
sen/

Klar melding om Universitetsavisen 

»Ja. Jeg er megakrukket og snobbet på mange 
punkter. Jeg hader popkultur, Bacardi Breezer, 
Jule-Tuborg og alt det crap.«

- Kristian Skjøth Madsen, ny bestyrer af Studenterhuset.



Skal du skrive speciale til foråret? Og har du den fornødne energi og stærke faglighed til 
at skabe ny viden, der kan bruges til noget i en af Danmarks største virksomheder? Så 
søg om at deltage i Danske Speciale 2011, hvor du skriver speciale i samarbejde med 
Danske Bank. Du bliver del af et struktureret forløb, der bl.a. giver dig faglig sparring fra 
en fast kontaktperson. 

Vælg selv emne 
Det er som udgangspunkt dig, der vælger specialets emne og problemstilling, så længe du 
skriver om noget, der kan give os ny viden og ideer til, hvordan vi skal arbejde fremover. 
Tjek vores hjemmeside for inspiration til din ansøgning. Vi har samlet nogle mulige emner 
for studerende fra vidt forskellige studieretninger og fagområder. 

Søg senest 21. november 2010 på www.danskebank.com/danskespeciale 

Skriv speciale for  
Danske Bank-koncernen 
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RAPPORT OM PENGESTRØMME 1

Af Sune Engel Rasmussen

Pengestrømmen fra staten til de danske univer-
siteter er blevet kraftigere, men den går ikke i 
retning af undervisning. Tværtimod er de admi-
nistrative udgifter vokset over hele landet, og 
det skyldes især høje lønninger til det nye lag af 
ledere i centraladministrationen. 

Det er en af konklusionerne i rapporten Fol-
low the Money, hvori professorerne Sue Wright 
(DPU Aarhus Universitet) og Rebecca Boden 
(University of Wales Institute Cardiff) på opdrag 
af Dansk Magisterforening har fulgt pengenes 
vej fra de føres ud af statskassen, til de bliver 
brugt af universiteterne.

188 millioner ekstra til administration 
Og der er bemærkelsesværdige tal at hente i un-
dersøgelsen, der bærer ved til den blussende de-
bat om universiteternes økonomi. For på den ene 
side giver forfatterne regeringen ret i, at finansie-
ringen af landets universiteter er steget med om-
trent 40 procent mellem 2005 og 2009, hvoraf 
hovedparten dog er konkurrenceudsatte midler. 

Men på den anden side giver Wright og Boden 
også kritiske røster medhold i, at forvaltning er 
den post på de danske universiteters budgetter, 
der er skudt mest i vejret. Det gælder i særdeles-
hed udgifterne til centraladministrationen om-
kring rektor, der med en stigning på 89 procent 
næsten er fordoblet i perioden.

På Københavns Universitet er administratio-
nens andel af de samlede udgifter steget fra 
21,49 til 24,13 procent mellem 2005 og 2009. 
Hvis KU havde fastholdt udgifterne til admini-
stration på samme procentandel som i 2005, 
kunne universitetet ifølge Wright og Boden have 
sparet 188,8 millioner kroner. Det svarer om-
trent til 339 lektorstillinger.

På landsplan er tallet 415 millioner kroner, el-
ler 746 lektorstillinger. 

ONLINENYT

På universitetsavisen.dk:

»Onkel Anders er et  
heteroseksuelt skvat«
FILM – Det har vækket forargelse, at en forsker ved 

KU har fået 1,6 millioner kroner til at forske i skjult 

homo- og biseksualitet i gamle danske spillefilm. Selv 

har han fundet ud af, at også heteroseksualitet er 

voldsomt interessant.

http://uniavisen.dk/node/7705

Arbejdsløse bekendelser
LEDIGHED – Anna Møller havde aldrig troet, at 

hun skulle blive til klichéen om Den Arbejdsløse Hu-

manist. Men sådan gik det. Og fordi hun er under 30, 

tog det ikke a-kassen lang tid at opspore hende. Vi 

følger hende i en dag som ledig. 

http://uniavisen.dk/node/7723

Studerende opruster til 
international kamp
PROTESTER – Fra Ukraine over Italien til Argenti-

na er studerende begyndt at kæmpe mod politiker-

nes spareplaner, som de mener truer uddannelsessy-

stemerne. Den internationale studenterbevægelse er 

ved at vågne igen, men uden deltagelse af danske 

studerende.

http://uniavisen.dk/node/7674

Anmeldelser
KRITIK – Universitetsavisen har sendt et hold kriti-

ske smagsdommere rundt på campus for at anmelde 

læsesale og fredagsbarer. (Søg på 'anmeldelse' på 

netavisen).

Vindere af  
digtkonkurrence
AFGØRELSE – Efter hård votering har den samlede 

redaktion fundet tre vindere i vores digtkonkurrence. 

Kristian Lytken Laursen vandt ikke, men fortjener alli-

gevel hæder for sit take på Halfdan Rasmussen:

Freddy Fuck fra fil'sofi

fremlagde for 'fessor

fire fulde Fiske fænomenologiesser

Godt, ikke? Så vent, til du ser vinderne. Find dem på 

netavisen.

http://uniavisen.dk/node/7771

Vind en MacBook
KONKURRENCE – Tilmeld dig nyhedsbrevet fra 

universitetsavisen.dk, så deltager du i lodtrækningen 

om den fine, hvide maskine. Tilmeld dig på forsiden 

af netavisen inden den 10. december.

Flest klik:

Rektor erkender  
nedprioritering af  
undervisning
CITAT – »Jeg er enig i, at for KU’s vedkommende 

er tiden kommet til at give uddannelserne mere fo-

kus end de har haft,« sagde Ralf Hemmingsen ved et 

debatmøde i Videnskabsministeriet, hvor han disku-

terede vejen til god undervisning med rektorer fra 

hele landet.

http://uniavisen.dk/node/7540

ONLINENYT

universitetsavisen.dk

BAGGRUND

Ekstra lektorstillinger 
slugt af administration

Samtidig er undervisningens andel af de samle-
de udgifter i perioden faldet fra 18,31 til 14,96 
procent.

Strid om definitioner
Ledelsen på KU er ikke enig i Sue Wright og Re-
becca Bodens udlægning af tallene. Som vicedi-
rektør for Koncern-Økonomi Antonino Castrone 
påpeger i en anden artikel i dette nummer af 
Universitetsavisen, så stiger antallet af vip’er 
mere end antallet af tap’er. 

Men ifølge de to forskere er det ikke så ligetil 
at definere, hvem der reelt udfører administra-
tivt arbejde, og hvem der primært er knyttet til 
universitetets kerneopgaver: Forskning og un-
dervisning. 

»Kategorien tap dækker over et bredt udvalg 
af aktiviteter. Mest afgørende skelnes der ikke 
mellem dem, som støtter forskerne i at udføre 
universitetets kerneopgaver – laboratorieassi-
stenter, it-supportere, personale på eksamens-
kontorer og så videre – og dem, som leder uni-
versitetet – ledere, HR-personale, public relati-
ons og så videre.« 

»På den måde dækker tap-kategorien over alt 
fra personale i støttefunktioner på en beskeden 
løn til det nye korps af ledere på ekstremt høje 
lønninger – hvor nogle får mere end det dobbel-
te af en professor,« siger Sue Wright og Rebecca 
Boden i et fælles svar på KU’s kritik.

Ifølge de to forskere er det netop de høje løn-
ninger, der er skyld i den store stigning i admini-
strationsudgifter. Den gennemsnitlige udgift til 
en tap er i perioden 2005-09 steget fra 296.000 
til 411.000 kroner – 38 procent. Hvilket er væ-
sentligt højere end stigningen på landsplan, 
hvor udgifterne til en tap er steget med 18 pro-
cent.

I Thatchers fodspor
Forfatterne giver KU’s ledelse ret i, at gruppen af 
ansatte, der kategoriseres som vip, er vokset me-
re end gruppen kategoriseret som tap. Men det 

Trods kritik fra ledelsen på KU fastholder forskerne bag 
rapport om universiteternes pengestrømme, at under-
visningen de sidste fem år blevet underprioriteret til for-
del for øget administration. På KU har den øgede admi-
nistration kostet det samme som 340 lektorstillinger
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skyldes ifølge Wright og Boden blandt andet, at 
man fra universitetets side er i gang med en in-
tern omorganisering, der medfører, at tap’er gø-
res til vip’er. 

Vicedirektør Antonino Castrone fremfører el-
lers i nærværende avis, at det forholder sig lige 
omvendt, at vip’er faktisk gøres til tap’er. 

»Der er meget magt i at bestemme, hvem der 
er vip eller tap, og der er en høj grad af fortrolig-
hed om, hvem der er hvad,« siger Rebecca Bo-
den. 

»Universiteterne er selvfølgelig interesserede i 
at præsentere administrative udgifter, der er så 
små som muligt.«

Tendensen, der beskrives i rapporten, skyldes 
ifølge Boden og Wright, at de danske universite-
ter har forsøgt at efterleve en række krav fra re-
geringen, der med Universitetsloven fra 2003 
har søgt at udvikle universiteterne i retning af 
virksomheder, med hvad dertil hører af professi-
onelle ledere og stærke hierarkier. 

Og den tendens, bemærker de, er igen en del 
af en strømning, man har set i den angelsaksiske 
verden, siden 1980’erne. 

»I England og USA er der nu en voldsom kritik 
af, hvor stor en del af skattepengene, der bliver 
brugt på at udvikle et nyt hold af højt betalte le-
dere og performance managers – frem for at fi-
nansiere universiteternes kernefunktioner, ud-
dannelse og forskning.«

Eller mere skåret ind til benet, som Rebecca 
Boden formulerede det ved Dansk Magisterfor-
enings præsentation af rapporten:

»De danske universiteter er slået ind på sam-
me kurs, som Margaret Thatcher introducerede i 
80’erne. I dag er de britiske universiteter i dyb 
krise, og de danske risikerer at følge efter.« 

ser@adm.ku.dk

Rebecca Boden og Susan Wright, ’Follow the Mo-
ney’, oktober 2010. Kan hentes på www.dm.dk.

»Tap-kategorien 
dækker over alt fra 
personale i støtte-
funktioner på en be-
skeden løn til det 
nye korps af ledere 
på ekstremt høje løn-
ninger.« 
Sue Wright og Rebecca Boden

FAKTA

Udpluk fra ’Follow the Money’

De danske universiteter samlet

   Indtægter Udgifter til Udgifter til Udgifter til Administra- Gennemsnitlig 

    forskning  undervisning administration tionens andel af udgift per tap

       samlet budget

 2005 15,8 mia. 4,7 mia. 3,2 mia. 3,3 mia. 22,35 % 395.000

 2009 22,3 mia. 8,0 mia. 3,8 mia. 5,4 mia. 24,22 % 464.000

Københavns Universitet

   Indtægter Udgifter til Udgifter til Udgifter til Administra-  Gennemsnitlig 

    forskning undervisning administration tionens andel af  udgift per tap

       samlet budget 

 2005 5,3 mia. 1,7 mia. 1 mia. 1,1 mia. 21,49 % 296.000

 2009 7,1 mia. 2,5 mia. 1,1 mia. 1,7 mia. 24, 13 % 411.000

2005-udgifterne på KU er inklusive DFU og KVL, der fusionerede med universitetet i 2007.

SORT HUL – Hvor bliver statens ekstra penge til universiteterne af? 

Det har professorer Rebecca Boden og Sue Wright sat sig for at finde ud 

af, og de konkluderer, at universitetet primært har vokseværk i admini-

strationen. 

FOTO: WIKImEdIA COmmONS
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Kritisk rapport skydes 
ned af KU’s ledelse

Vicedirektør for Koncern-Økonomi afviser, at Københavns Universitet 
bruger flere ressourcer på administration.

RAPPORT OM  
PENGESTRØMME 2

Af Claus Baggersgaard

Bruger Københavns Universi-
tet (KU) flere eller færre res-
sourcer på administration? 
Forskerne Rebecca Boden og 
Sue Wright svarer ja i deres 
nye undersøgelse lavet for 
Dansk Magisterforening.

Svaret på spørgsmålet er 
derimod nej, når Antonino Ca-
strone, vicedirektør for økono-
mi, kigger på KU's egne tal.  

»Der er selvfølgelig forskelli-
ge måder at se på administrati-
on på, og at måle hvordan den 
udvikler sig, men de to forske-
re er kommet frem til et helt 
ekstremt resultat. Jeg mener, 
at det burde have fået dem til 
at reflektere over, om det nu 
også kan være rigtigt, og hvad 
det kan skyldes,« siger Antoni-
no Castrone.

Tap'erne skrumper 
KU bruger blandt andet forde-
lingen mellem det såkaldte 
teknisk-administrative perso-
nale (tap) og det videnskabeli-
ge personale (vip) som pejle-
mærke for, hvordan admini-

strationen udvikler sig. Tanken 
er, at det er vip'erne, der leve-
rer kerneydelserne, nemlig 
forskning og undervisning, så 
jo flere vip, der producerer i 
forhold til tap, der administre-
rer, desto bedre er det.

Ifølge vicedirektøren var der 
otte procent flere tap end vip 
på KU i 2005, men pendulet er 
svinget, så der nu er syv pro-
cent flere vip end tap ansat i 
2010.

Tilsvarende udgjorde lønnin-
gerne til tap'erne 22,9 procent 
af KU's samlede udgifter i 2008, 
men det forventes at falde til 22 
procent i år. Vip'ernes lønandel 
var derimod 29,7 procent i 
2008, og den forventes at stige 
til 32,4 procent i 2010.

»Det er et meget markant 
signal om, at det slet ikke står 
så slemt til, som forskerne kon-
kluderer, og at undersøgelsen 
er misvisende i forhold til vir-
keligheden på KU. Der flyttes i 
disse år udgifter fra admini-
stration direkte over til forsk-
ning og uddannelse,« siger An-
tonino Castrone.

Ledelsen fastholder således, 
at den har sparet 120 millioner 
kroner til administration siden 
2007, som bestyrelsen kræve-

de i forbindelse med universi-
tetsfusionen.

Vip'er er blevet tap'er 
Antonino Castrone tilføjer, at 
faldet i tap-andelen er endnu 
mere markant, når man husker 
at medregne, at en række med-
arbejdere, der før var defineret 
som værende vip'er, nu faktisk 
bliver opgjort som tap'er som 
følge af universitetsreformen 
og en række interne organisa-
toriske ændringer på KU i for-
bindelse med fusionen.

Det gælder for eksempel in-
stitutlederne, og en del admi-
nistrative medarbejdere og it-
medarbejdere, som er flyttet 
fra institutterne til fakulteterne 
og dermed har skiftet status, så 
de nu er tap'er.

Vicedirektøren erkender, at 
antallet af tap-medarbejdere 
faktisk er stigende i absolutte 
tal, men antallet af forskere er 
samtidig gået endnu mere 
frem.

Forklaringen er, at KU's ind-
tægter er steget voldsomt de 
seneste år, blandt andet fordi 
det er lykkedes at hente flere 
forskningsmidler hjem fra 
forskningsråd og fonde. Alene 
fra 2007 til 2009 er KU's sam-

VÆGTSKÅL – Fordelingen mellem teknisk-administrative medar-

bejdere (tap) og videnskabelige medarbejdere (vip) har forskubbet 

sig til fordel for sidstnævnte de sidste fem år. Der er nu syv procent 

flere vip'er end tap'er, hvilket er tegn på, at der bruges flere ressour-

cer på forskning og undervisning.

lede indtægter steget fra seks 
milliarder kroner til lidt over 
syv milliarder kroner.

»Når forskningen vokser så 
kraftigt, som den gør, er det 
klart, at der også er brug for 
flere til at understøtte forsker-
ne og administrere forsknings-
projekterne,« siger Antonino 
Castrone.

Han tilføjer, at en stor del af 
tap'erne faktisk slet ikke be-
skæftiger sig med administrati-
on i traditionel forstand, i det 
de hverken regner, skriver, la-
ver budgetter eller lignende 
kontorarbejde. 45 procent af 
tap'erne, for eksempel laboran-
ter og forskningsteknikere, har 
arbejdsopgaver, der er tæt til-
knyttet forskningen.

Forandringer stresser 
Betyder det dermed, at det er  
reelt, når mange administrative 
medarbejdere føler, at de får 
mere og mere at lave, og at 
mange har svært ved at nå deres 
arbejde? 

Antonino Castrone kigger 
længe ud ad vinduet på sit 
kontor i Museumsbygningen i 
Nørregade og siger så:

»Der er nok ikke kommet så 
mange flere opgaver, men tin-

LØNUDGIFTER – Tap-lønningernes andel af KU's samlede lønud-

gifter er faldende mens vip-lønningernes andel er stigende. Der flyt-

tes altså udgifter fra administration til forskning og uddannelse.

INDTÆGTER – KU's indtægter vokser kraftigt i disse år. En væ-

sentlig forklaring på fremgangen er, at eksterne bevillingsgivere 

som forskningsråd og fonde giver flere og flere penge til KU. 

gene går hurtigere i dag, man 
skal være parat til at lære nyt, 
og det kræver mere at løse ar-
bejdsopgaverne, hvilket gør, at 
mange med rette føler, at ar-
bejdspresset bliver større. Vi 
har været igennem markante 
ændringer på KU på meget 
kort tid, da vi er startet relativt 
sent med at effektivisere i for-
hold til omverdenen, og det 
sætter sine spor.«

Han understreger, at det er 
nødvendigt at have fortsat fo-
kus på at professionalisere ad-
ministrationen netop for at sik-
re, at pengene bruges på forsk-
ning og uddannelse.

Det kræver, at der investeres 
i kompetenceudvikling og nye 
og bedre administrative styre-
systemer. For eksempel er det 
nye studieadministrative sy-
stem STADS netop blevet in-
troduceret efter tre års hårdt 
arbejde, og et nyt økonomisy-
stem, Navison Stat, er også un-
dervejs. 

clba@adm.ku.dk

»Der flyttes i 
disse år ud-
gifter fra ad-
ministration 
direkte over 
til forskning 
og uddan-
nelse.«

Antonio Castrone, vicedirek-

tør for koncernøkonomi

KIldE: KU'S åRSRAPPORT 2009 Og KU'S ØKONOmISTyRINgSSySTEm KIldE: KU STATISTIKbEREdSKAb SAmT PROgNOSE FOR 2010
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hvordan universiteterne bru-
ger deres penge, kører.

»Der ligger både viden og er-
faring bag, så det er altså ikke 
det rene postkontorarbejde, vi 
laver. Jeg skal for eksempel 
selv være inde i bunker af love 
og regler for at kunne udføre 
mit arbejde korrekt. Til tider 
udfører vi som HK'er rent AC-
arbejde, men sikkert til en me-
get lavere løn, så vores an-
svarsområder er også noget 
værd og burde respekteres me-
re og honoreres bedre,« siger 
Malene Egemark, der oplever, 
at det er nærmest er umuligt 
for HK'erne at få mere i løn ved 
de lokale årlige lønforhandlin-
ger.

Hun tilføjer, at nogle HK'er 
godt kunne have gjort mere 
selv for at udvikle deres kom-
petencer, men det skyldes ikke 
mangel på lyst og vilje, men 
derimod loyalitet over for de-
res arbejde og deres kolleger.

»Vi HK'er vil gerne udvikle 
vores kompetencer, men vi er 
utroligt ærekære i forhold til at 
passe vores arbejde, så mange 
af os har takket nej til at kom-
me på kursus, fordi bunkerne 
af arbejdsopgaver så bare vil 
vokse, mens vi er væk. Det svi-
er nu, hvor der bliver skåret 
ned, fordi det ofte er de prakti-
ske opgaver, der forsvinder,« 
siger Malene Egemark Clau-
sen, der selv har videreuddan-
net sig til statonom. Det er en 
videregående voksenuddan-
nelse for statens administrati-
ve medarbejdere.  

clba@adm.ku.dk

ger efter sommerferien,« siger 
hun.

Nedskæringer slider på 
nerverne
Malene Egemark Clausen tilfø-
jer, at hun er typen, der godt 
kan lide at have travlt, men 
hun ved fra sin rolle som HK-
tillidsrepræsentant, at mange 
af hendes kolleger er gået ned 
med stress. 

»At det ikke er sket for mig, 
handler nok om, at jeg kan 
lægge arbejdet fra mig og 
nægter at lade arbejdspresset 
gå ud over mit privatliv. Vi får 
hele tiden at vide, at vi skal ef-
fektivisere, og nu ser det ud 
til, at KU skal spare igen. Man-
ge af mine kolleger er bange 
for at blive skåret væk, og be-
kymringerne er en medvirken-
de årsag til, at de får stress,« 
siger hun.

Andre grunde er ifølge Ma-
lene Egemark Clausen, at man-
ge sagsgange er blevet lavet 
om, og at indførelsen af det 
nye studieadministrative com-
putersystem, Stads, der har 
strakt sig over det seneste 
halvandet år.

»Det er et rigtig tungt læs for 
mange, fordi de skal lære at 
bruge systemet, have overført 
bunker af data og få det hele 
op at køre igen. Mange er ef-
terhånden slidt helt ned til 
sokkeholderne,« siger hun.

HK'er er ærekære
Malene Egemark Clausen føler 
derfor også, at det er unfair, at 
det altid er det administrative 
personale på gulvet, der må stå 
for skud, når debatten om, 

tigt at få deres uddannelse 
skruet rigtigt sammen med 
hensyn til udlandsophold, 
praktik, valgfag og karakterer. 
Oveni er kravene til hurtigere 
gennemførelse af studierne 
blevet skrappere.

Der kommer derfor flere ek-
samensklager, flere søger om 
meritoverførsel, og eftersom 
de studerende skal være hurti-
gere færdige, forventer de og-
så, at eksamensbeviset nær-
mest er klart, så snart specialet 
er godkendt. 

»For nogle år tilbage havde 
jeg ind imellem nogle stille 
perioder for eksempel op til 
jul, hvor jeg kunne samle op 
og komme i bund med bun-
kerne, men sådan er det slet 
ikke mere. Der er heller ikke 
længere den samme backup 
ved ferie, så vi har måttet af-
tale blot at tage det der haster 
mest for hinanden, men det 
betyder, at man altid kommer 
tilbage til store bunker af sa-

man har været her i mange år,« 
siger hun og smiler.

Hun kan tydeligt mærke, at 
der er blevet mere og mere at 
lave gennem årene vel at mær-
ke uden at der er blevet tilført 
flere ressourcer.

Der kommer flere fore-
spørgsler fra internationale stu-
derende, der ønsker at læse 
økonomi på KU, flere søger om 
at blive optaget og skal have 
behandlet deres ansøgning. Da 
et stigende antal studerende 
kommer fra Afrika, har de ofte 
brug for praktisk hjælp til ting 
som at oprette en bankkonto og 
få ordnet deres skatteforhold.

Når aldrig i bund
Malene Egemark Clausen 
mærker også, at de studerende 
har ændret adfærd. De stiller 
flere krav og har større for-
ventninger til, hvad de i admi-
nistrationen kan hjælpe med.

Og så er de blevet mere op-
mærksomme på, at det er vig-

»Vi knokler virkelig alt det vi 
kan, men vi bliver ikke flere el-
ler får mere i løn af den grund. 
Jeg kan ikke i min vildeste fan-
tasi forestille mig, at der kan 
findes mere at skære væk i ser-
vicen over for de studerende,« 
siger hun.

Rigeligt at lave
Malene Egemark Clausen star-
tede på Det Samfundsviden-
skabelige Fakultet som kontor-
elev for efterhånden 13 år si-
den.

Hun tager sig af full-degree-
optaget af internationale stu-
derende på økonomi, admini-
strerer stipendier til og betalin-
ger fra de studerende, der 
kommer fra lande uden fra EU 
samt administrer Max Nørga-
ards legat, tager sig eksamens-
klagerne på Statskundskab og 
et utal af andre ad hoc-opga-
ver.

»Ens stilling bliver langsomt 
fyldt op med alt muligt, når 

det går ad HK til
de administrative medarbejdere er godt trætte af at høre,  
at administrationen bare vokser og vokser. de knokler nemlig 
som aldrig før, og frygten for besparelser og fyringer får flere 
til at gå ned med stress, siger tillidsrepræsentant

RAPPORT OM  
PENGESTRØMME 3

Af Claus Baggersgaard

»Jeg bliver ærlig talt stødt og 
såret, fordi det fremstilles, som 
om vi er unødvendige og blot 
er til besvær. Heldigvis ved vi 
på gulvet selv, hvor vigtigt et 
arbejde vi udfører.«

Sådan siger Malene Ege-
mark Clausen, der som inter-
national medarbejder ved Det 
Samfundsvidenskabelige Fa-
kultet tilhører den personale-
kategori, der ifølge en ny un-
dersøgelse fra Dansk Magister-
forening er vokset mest i de se-
nere år, nemlig de administra-
tive medarbejdere.

Malene Egemark Clausen kan 
dog i sin dagligdag ikke mærke, 
at der skulle være kommet flere 
administrative medarbejdere, 
eller at der skulle være overflø-
dige opgaver mellem dagens 
mange gøremål. Tværtimod.
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BAGGRUND

af forpligtelse, eller fordi det 
var ’deres tur’. Med en ansat le-
delse kan medarbejderne også 
bedre forvente – og stille krav 
om – god ledelse. Det er ikke 
meningen, at selve ledelsen de 
facto skal foregå top-down.« 

Inddragelse uden  
demokrati
Det er ikke desto mindre lige 
præcis i den retning, ledelsen 
foregår, mener kritikere af den 
nye ledelsesstruktur. Styrefor-
men er topstyret og lukket, og 
demokratiet er så godt som 
dødt, lyder det. 

Niels Balslev Wendelboe er-
kender, at »demokratiet objek-
tivt set har lidt skade, fordi le-
derne ikke længere vælges 
blandt ligemænd.« Men det be-
tyder ikke, at medinddragelsen 
af medarbejdere er blevet min-
dre, siger han.

»Demokratiet foregår admi-
nistrativt, mens medinddragel-
se snarere er en oplevelse af at 
blive lyttet til. Medinddragelse 
er ikke kun et spørgsmål om 
organer og valg, men om at le-
derne udøver god involveren-
de ledelse. Såvel ledere som 
medarbejdere har en reel inte-
resse i, at der på KU er en reel 
oplevelse af medinddragelse. 
Blandt andet derfor var netop 
’medinddragelse’ på som tema 
på sidste seminar for institutle-
dere, dekanater og rektorat,« 
forklarer Wendelboe.

Han erkender, at den nye 
styreform møder kritik. 

»På KU er der mange menin-
ger om ledelse. Om hvorvidt et 
universitet overhovedet har 
brug for ledelse, om hvad der 

LEDERUDVIKLING 1

Af Sune Engel Rasmussen

De danske universiteter har 
brug for professionelle ledere, 
der kan føre uddannelsesinsti-
tutionerne med ind i 2010’er-
ne. Det er en del af baggrun-
den for Universitetsloven af 
2003, og det er også holdnin-
gen hos ledelsen på Køben-
havns Universitet.

Her begyndte man i 2009 at 
sende universitetets 600 ledere 
gennem et udviklingsforløb, 
der skal udvikle en ny ledelses-
kultur. Forløbet er nu halvvejs 
og kommer til at koste omtrent 
14,4 millioner kroner, med en 
gennemsnitspris på cirka 
24.000 kroner per leder.

Bag ledelsesprogrammet på 
Københavns Universitet står 
Niels Balslev Wendelboe, vice-
direktør for HR & Organisati-
on. Da han kom til KU for tre 
år siden, gik han i gang med at 
definere universitetets nye le-
derrolle i samarbejde med om-
trent 150 medarbejdere og le-
dere, og den proces er det 
skræddersyede udviklingsfor-
løb for KU’s ledelse udsprunget 
af. 

Med universitetsloven blev 
indført en ny styreform, som 
universiteterne skulle tilpasse 
sig, forklarer Niels Balslev 
Wendelboe.

»Der er ikke mange, der har 
søgt job på universitetet for at 
skabe sig en ledelseskarriere, 
så dekaner og institutledere og 
så videre har oftest brug for en 
opkvalificering. Det er det, vi 
gør, ved at sende 600 ledere 

gennem et skræddersyet ledel-
sesprogram.« 

Ledere, der er interesseret 
i ledelse
Men ikke alle KU’s ledere er 
akademikere, og en del af kri-
tikken går netop på, at indto-
get af folk fra management-
branchen og det private er-
hvervsliv – den såkaldte djøfi-
sering af universitetet – har ta-
get den formelle magt ud af 
hænderne på akademikerne. 

Det er Niels Balslev Wendel-
boe ikke enig i. Af de ledere, 
der er i målgruppen for KU’s 
ledelsesprogram, er cirka to 
tredjedele ledere i og fra den 
akademiske streng, som fag- 
og forskningsgruppeledere, 
studieledere, institutledere og 
så videre, siger han. 

»Og alle KU’s øverste ledere 
er også forskere af baggrund. 
At vi også har en række admi-
nistrative ledere med forstand 
på økonomistyring, it, bygnin-
ger og så videre, ser jeg kun 
som en styrke.« 

»Og at tro at KU som organi-
sation ikke kan lære af at tage 
ledere – og medarbejdere – ind 
udefra, vil være en anelse arro-
gant,« siger Niels Balslev Wen-
delboe.

Han er enig i, at overgangen 
fra valgte til ansatte ledere har 
medført markante ændringer, 
men det er ændringer, der i høj 
grad er til medarbejdernes for-
del, mener han.

»Vi har nu fået ledere, der 
selv har ytret interesse om et le-
delsesansvar, hvor man tidlige-
re kunne være i tvivl om, hvor-
vidt de valgte ledere gjorde det 

er god ledelse på et universitet, 
og om hvad ledelse i det hele 
taget er.« 

»KU er en heterogen organi-
sation med mange forskellige 
holdninger og meninger,« for-
klarer han, men afviser, at det 
intense ledelsesprogram ska-
ber større afstand mellem uni-
versitetets akademikere og le-
derlaget.«

»Der er sket kulturelle og 
økonomiske forandringer, og 
der er kommet meget detail-
styring udefra. Men det bety-
der jo ikke, at vi ikke skal ud-
vikle lederkulturen, snarere 
tværtimod.« 

»Kan nogen med rette hæv-
de at KU er bedre tjent med 
dårlige ledere end dygtige le-
dere? Og at kompetenceudvik-

ling kun er forbeholdt medar-
bejdere og ikke ledere? I flere 
og flere sammenhænge foregår 
forskningen nu i grupper og 
teams – her er også brug for 
kompetent ledelse.« 

 
Ingen administrativ frihed
Wendelboe erkender imidler-
tid, at der undervejs i proces-
sen er opstået nogle ’dilemma-
er’, som han kalder det.

»På den ene side har vi 
forskningsfrihed og det enga-
gement, der følger med den. 
Og det er godt og en forudsæt-

Nu kan ansatte  
forlange god ledelse
manden bag ledelsesudviklingen på Københavns Universitet erkender,  
at demokratiet på universitetet objektivt set har lidt skade under  
den nye struktur. men inddragelsen er intakt, siger han, og afviser,  
at ledernes loyalitet går i retning af politikerne. 

Ledelsesudvikling på KU
Cirka 600 ledere skal i perioden 2009-2011 gennem et ledelsesudvik-

lingsforløb på KU. Forløbet bygger på et ledelsesgrundlag fra 2008 

under navnet ’God ledelse på KU’.

Forløbet arbejder blandt andet med 360 graders evaluering, feed-

back fra chefer, kolleger og en række medarbejdere, og hjælper iføl-

ge vicedirektør for HR og Organisation Niels Wendelboe lederne til 

at »styrke deres værktøjskasse og deres personlige, relationelle kom-

petencer.

Top 45
En uformel betegnelse for universitets knap 45 øverste 

ledere: Rektorat, universitetsdirektør, dekaner, prode-

kaner, vicedirektører i FA, samt fakultetsdirektører.

Top 100
Top 45 plus universitetets institutledere.

Omkostninger
Fakulteterne betaler for deres egne deltagere. Ifølge 

Niels Wendelboe er udviklingsforløbene tilpasset de for-

skellige målgrupper i længde og indhold, men den gen-

nemsnitlige deltagerpris er omtrent 24.000 kroner, med 

en gennemsnitlig kursusdøgnpris på 4.100 kroner. For 

600 ledere koster ledelsesforløbet således ca. 14,4 millio-

ner kroner.

ning for KU’s ånd og virke. 
Men forskningsfrihed betyder 
ikke administrativ frihed. Vi 
har fået strammere budgetter, 
så vi skal effektivisere, og på 
det punkt er vi nødt til at ens-
rette og sikre, at de admini-
strative støttefunktioner drives 
mest rationelt.«

Som man kan læse i dette 
nummer af Universitetsavisen, 
mener sociologiprofessor Hei-
ne Andersen, at planen om at 
skabe en stærkere ledelse para-
doksalt nok har ført til en le-
delse, der er langt mere usyn-

FAKTA
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LEDERUDVIKLING 2

Af Sune Engel Rasmussen

Afstanden mellem universite-
tets ansatte og deres ledere 
vokser uafbrudt. Det skyldes 
dels de høje gager til universi-
tetslederne, der i lønræset for 
alvor har hægtet den menige 
universitetsbefolkning af, men 
det skyldes også den ændrede 
magtstruktur, den nye univer-
sitetslov bragte med sig i 2003. 

De valgte ledere er blevet er-
stattet med ansatte ledere, 
samtidig med at det centrale 
ledelseslag på universitetet er 
vokset betydeligt, særligt efter 
fusionerne i 2007. Intentionen 
har været at professionalisere 
og effektivisere administratio-
nen af universitetet, men det 
er mislykkedes, mener kritike-
re. 

Samtidig har man med cen-
traliseringen af magten effek-
tivt aflivet universitetsdemo-
kratiet, og dermed dræber man 
også medarbejdernes ansvars-
følelse for universitetet. Det 
mener Heine Andersen, profes-
sor i sociologi ved Københavns 
Universitet. 

»Jeg fornemmer klart et fal-
dende engagement blandt de 
ansatte, som tidligere følte 
ejerskab over, hvad der foregik 
på institutterne og på universi-
tetet som helhed. Mange føler 
et mindre engagement i fælles 
anliggender og for institutter-
nes ve og vel,« siger han. 

Heine Andersen understre-
ger, at der på Det Samfundsvi-
denskabelige Fakultet, hvor 
han selv arbejder, generelt ik-
ke er noget i vejen med ar-
bejdsklimaet mellem ledere og 
akademikere, men det kan va-
riere mellem fakulteterne, si-
ger han.

Loyalitet under pres
Det er i høj grad overgangen 
fra valgte til ansatte ledere, der 
slår skår i de ansattes ansvars-

følelse, mener Sue Wright, 
professor i uddannelsesantro-
pologi ved Danmarks Pædago-
giske Universitetsskole (DPU) 
og ekspert i universitetsre-
form.  

»Efter at man er gået fra 
valgte til udpegede ledere, ta-
ler mange ledere nu helt åbent 
om ’loyalitet’. Ikke over for si-
ne medarbejdere, men over for 
lederen, der er over én selv.« 

»Man er personligt ansvarlig 
over for sin leder, selv om det 
officielt hedder sig, at ansvaret 
løber mellem instanser – fra in-
stitut til fakultet og så videre,« 
siger Sue Wright. 

På KU har man 600 ansatte 
ledere i en organisation på om-
trent 7.500 fastansatte, og alle 
lederne gennemgår det samme 
udviklingsprogram, specielt 
designet til dem. Denne pro-
ces, der stadig er i gang, er iføl-
ge Sue Wright med til at gøre 
kløften mellem dele af univer-
sitetsbefolkningen endnu stør-
re. 

»Man søger bevidst at skabe 
en klasse af professionelle le-
dere med deres eget sprog, 
træning, socialisering og så vi-
dere. Toplederne forsøger at 
trække de nedre ledelseslag 
tættere på sig, og afstanden 
mellem almene akademikere 
og ledere vokser hele tiden.«

»Det er svært at sige noget 
generelt om, hvordan arbejds-
miljøet har ændret sig, men jeg 
har hørt flere sige, at der bliver 
trukket veksler på deres loyali-
tet over for universitetet,« for-
klarer hun.

Usynlig ledelse tækkes  
politikere
Ifølge KU’s ledelse er fordelen 
ved ansatte ledere blandt an-
det, at de ansatte hermed bed-
re kan forvente god ledelse, i 
modsætning til dengang, man 
valgte lederne blandt sine kol-
leger. 

Men den nye struktur har ik-
ke gavnet inddragelsen. Tvært-

»Man forsø-
ger bevidst 
at skabe en 
klasse af pro-
fessionelle 
ledere med 
deres eget 
sprog, træ-
ning, sociali-
sering og så 
videre. Af-
standen mel-
lem almene 
akademikere 
og ledere 
vokser hele  
tiden«
Sue Wright, professor i ud-

dannelsesantropologi, DPU.

Nye ledere  
mangler loyalitet  
over for de ansatte
På Københavns Universitet er man godt i færd med  
at skabe et lag af professionelle ledere. derved øger 
man kløften mellem ledere og menige ansatte og 
dræber ansattes engagement i deres universitet,  
advarer forskere

imod, mener Heine Andersen 
fra Sociologisk Institut.

»Det er min fornemmelse, at 
styreformen er blevet mere 
topstyret og lukket. Det er et 
naturligt resultat af, at man 
har fået en meget magtfuld le-
delse, der hverken er kontrol-
leret oppe- eller nedefra. Vi 
har fået en selvsupplerende 
bestyrelse, der ikke skal stå til 
regnskab for nogen, og det kan 
kun lede til, at ledelsen bliver 
mere lukket. Der er nærmest 
ingen udveksling nedefra og 
op, og demokratiet er stort set 
forsvundet.« 

Men universiteternes plan 
om at skabe en stærkere ledel-
se har paradoksalt nok medført 
en langt mere usynlig ledelse, 
mener Heine Andersen. 

»Faktum er, at ledelserne 
træder mindre offentligt frem, 
både eksternt over for omver-
denen, og internt over for uni-
versitetsbefolkningen. Og dér 
mener jeg, at universitetsleder-
ne svigter deres ansvar som le-
dere for store kulturbærende 
institutioner,« siger han.

Som eksempler fremhæver 
Heine Andersen afskaffelsen af 
gruppeeksaminer og den 
igangværende revidering af 
Universitetsloven.

»For ti år siden ville et kor af 
stemmer fra universitetsledel-
serne rundt om i landet have 
givet deres mening til kende. I 
dag ved vi reelt ikke engang, 
hvad vores ledelse mener om 
afskaffelsen af gruppeeksa-
men.« 

»Det samme gælder for-
handlingerne om Universitets-
loven. De foregår bag lukkede 
døre, og det er selvfølgelig par-
tiernes valg, men det er be-
mærkelsesværdigt, at ledelser-
ne slet ikke tilkendegiver, hvad 
universiteternes interesser er. 
Mit indtryk er, at lederne for-
søger at tækkes politikerne.«

ser@adm.ku.dk

KU bruger to kursussteder til ledelsesprogrammet, 

Toruplund og Skjoldenæsholm, og de er ifølge 

Niels Wendelboe efter åben annoncering udvalgt 

»med vægt på bedste sammenhæng mellem pris 

og kvalitet.« 

lig, end den var tidligere. Hei-
ne Andersen har KU’s ledelse 
mistænkt for at tækkes politi-
kerne, men den anklage afviser 
Niels Balslev Wendelboe.

»Det kan jeg ikke genkende. 
Vi er blevet underlagt en styre-
form, hvor politikerne har det 
sidste ord, men KU gør for ek-
sempel meget for at forsøge at 
sikre nogle ordentlige bevil-
lingsmæssige rammer.« 

»At lederne indadtil ikke er 
så synlige som nogle medar-
bejdere gerne vil have dem til 
at være, kan jeg godt forstå. I 

en stor og kompleks organisa-
tion som KU, hvor mange lede-
re har rigtig mange medarbej-
dere, kan det sagtens komme 
til at knibe med tiden til hver 
enkelt.« 

»Hele retorikken om at ska-
be ’stærke’ ledere er helt ved 
siden af. Formålet er ikke at 
skabe stærke, men mere kom-
petente ledere. Og at sige at le-
derne er blevet usynlige og 
tækkes politikerne som følge af 
ledelsesprogrammet, er noget 
sludder,« mener vicedirektø-
ren for HR & Organisation. 

ser@adm.ku.dk
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BAGGRUND

Ansatte lærer at 
 håndtere konflikter  
med studerende
Øvelseslaboranter og klinikassistenter kommer på kursus for at lære  
at kommunikere med de studerende. de nye studerende forventer 
nemlig, at alt er til forhandling, lyder det fra de ansatte. 

EFTERUDDANNELSE

Af Claus Baggersgaard

De er ekstremt fokuserede på 
egne behov og forventer et højt 
serviceniveau og er derfor også 
vanskeligere at håndtere end 
for blot få år siden.

Den karakteristik får en sti-
gende del af de studerende af 
øvelseslaboranterne og klinik-
assistenterne på Københavns 
Universitet (KU).

En del af disse ansatte delta-
ger i øjeblikket i et pilotpro-
jekt, hvor de blandt andet læ-
rer kommunikation, konflikt-
håndtering og at samarbejde 
på tværs. En af målsætninger-
ne er at løse problemerne og 
undgå at misforståelser ender 
som konflikter med de stude-
rende.

Helle Dyhrfjeld Jensen har 
gennem sine år som øvelsesla-
borant oplevet en mærkbar 
forandring af de studerendes 
opførsel. Hun understreger, at 
de studerende er søde og sjove 
at være sammen med, men at 
det kan være en udfordring at 
bevare fatningen.  

»Der er sket et klart skred. I 
dag sætter de unge spørgs-
målstegn ved alt, og de tror, at 
alt er til forhandling, hvilket 
skaber konflikter om ting, som 
det slet ikke burde være nød-
vendigt at bruge tid på,« siger 
Helle Dyhrfjeld Jensen.

Ikke vant til nej
Noget så simpelt som at få de 
studerende til at tage kittel og 
sikkerhedsbriller på i laborato-
riet, for eksempel. Det er stan-
dardsikkerhedsprocedure, 
men alligevel oplever hun stu-
derende spørge om det er nød-
vendigt, beklage sig, eller lige-

frem ignorere hendes instruk-
ser. 

En anden situation, der kan 
give anledning til konflikt, er 
når de studerende tager deres 
tasker med i laboratoriet eller 
smider dem på gangarealerne, 
i stedet for at stille dem i gar-
deroben, som de burde af hen-
syn til brandsikkerheden.

Helle Dyhrfjeld Jensen ople-
ver også, at de unge er vant at 
få meget hjælp hjemmefra, og 
at de forventer at assistancen 
står klar med lynets hast.

»Hvis der går to minutter, 
inden jeg kommer og hjælper 
dem, så råber de op. Jeg kan 
mærke, at de er mindre selv-
stændige i dag, så det er svært 
ikke at komme til at påtage sig 
moderrollen,« siger Helle Dy-
hrfjeld Jensen, der også lige-
frem har oplevet, at studeren-
de har betvivlet hendes faglige 
kompetencer. 

HR-afdelingen har i samar-
bejde med Niels Brock lavet en 
række fokusgruppeinterviews 
med øvelseslaboranterne, og 
svarene viser, at Helle Dyhr-
fjeld Jensen langt fra er den 
eneste der oplever et tydeligt 
skift i de studerendes opførsel.

»De studerende har en an-
den mentalitet. Det betyder, at 
øvelseslaboranterne på en an-
den måde skal opdrage, være 
klar i deres kommunikation og 
håndhæve krav til god adfærd 
fx med hensyn til at komme til 
tiden, ikke kaste med pipetter, 
have respekt for uniformering 
(kittel og briller), gide læse 
øvelsesvejledningen og have 
interesse i de faglige øvelser,« 
står der kursusmaterialet. 

Overset gruppe
Kompetencekurset handler 
derfor om at give øvelseslabo-

ranterne og klinikassistenterne 
bedre kommunikationsredska-
ber.

De får trænet deres evne til 
at forklare tingene på mere 
end én måde, til at komme 
igennem med deres budskab 
og til at håndtere vanskelige si-
tuationer med de studerende 
med udgangspunkt i de kon-
krete situationer, der giver 
problemer i hverdagen. Målet 
er at give dem nogle simple 
pædagogiske og psykologiske 
redskaber til at undgå, at det 
udvikler sig til konflikter.

Helle Dyhrfjeld Jensen og de 
andre kursister har indtil vide-
re været igennem to ud af i alt 
fire kursusdage, og hun føler 
allerede, at hun har lært en 
del, hun kan bruge.

»Jeg har fået nogle helt 
simple metoder til at sætte mig 
igennem på en konstruktiv må-
de, som jeg så småt er begyndt 
at benytte i hverdagen,« siger 
hun.  

Det er Joan Lykkeaa, fælles-
tillidsrepræsentant for HK-la-
boranter og Ingrid Kryhlmand, 
fællestillidsrepræsentant for 
det HK-administrative perso-
nale på KU, der i samarbejde 
med HR & Organisation har ta-
get initiativ til at søge SCKK - 
Statens Center for Kompeten-
ce- og Kvalitetsudvikling om 
midler til kompetenceprojek-
tet. SCKK har bevilget 450.000 
kroner til projektet.

I første omgang er 20 øvel-
seslaboranter og 30 klinikassi-
stenter inkluderet i kursusfor-
løbet, men hvis det bliver en 
succes, er det tanken, at det 
skal spredes til en større del af 
det teknisk-administrative per-
sonale på KU.

Joan Lykkeaa forklarer, at 
man har valgt at gøre noget 

netop for de to personalegrup-
per, fordi de længe har været 
oversete i forbindelse med 
kompetenceudvikling, og ge-
nerelt mangler anerkendelse 
for deres arbejde.

 
Spiller en central rolle
Ifølge Mette Thomassen, pro-
jektchef i HR & Organisation, 
er behovet for at udvikle netop 
deres kompetencer stigende, 
fordi KU gennemgår en stor 
forandring som organisation i 
disse år. Der er blandt andet 
kommet en ny ledelsesstruktur 
og universiteternes finansie-
ring har ændret sig, hvilket på-
virker organisering og opga-
ver. 

Tiderne er derfor forbi, hvor 
én professor arbejdede sam-
men med den samme klinikas-
sistent eller øvelseslaborant i 
40 år. Der er i dag en gennem-
gang af midlertidigt ansatte 
forskere, ph.d.-studerende, 
postdocs og undervisningsassi-
stenter, som øvelseslaboran-
terne og klinikassistenterne 
skal samarbejde med på skift. 

»De er blevet det stabile ele-
ment i organisationen, og 
kommer dermed i praksis til at 
spille rollen som kulturbærere, 
da det er dem, der kan svare 
på både de studerendes og an-
sattes spørgsmål, kender hygi-
ejnereglerne og it-systemer-
ne,« siger Mette Thomassen.

Det stiller ikke bare krav til 
samarbejde og konflikthåndte-
ring, men også til pædagogiske 
og formidlingsmæssige kom-
petencer, så næste skridt bliver 
at udvikle øvelseslaboranter-
nes og klinikassistenternes 
kompetencer på de to områ-
der. 

clba@adm.ku.dk

INSTRUKTION – Rebecca Svanberg, til venstre, og Erika Nodin, til 

højre, er glade for øvelseslaboranterne, og de varme følelser er ofte 

gengældt. Helle Dyhrfjeld Jensen (i midten) oplever dog, at flere stu-

derende er vanskelige at samarbejde med.
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»Ja, vi spørger meget«
Erika og Rebecca, der begge læser medicin, er godt klar over, at de  

stiller øvelseslaboranterne mange spørgsmål, men de har aldrig  

oplevet konflikter. Faktisk synes de, at underviserne er både søde og 

hjælpsomme. 

LABORATORIE
UNDERVISNING

Af Claus Baggersgaard

Spørgelystne, utålmodige og 
vænnet til et højt serviceniveau 
er blot nogle af prædikaterne 
øvelseslaboranterne sætter på 
en stigende del af de studeren-
de, de kommer i kontakt med i 
deres hverdag. 

De studerende selv kan også 
godt se, at der er rigtig mange 
ting, de gerne vil have svar på. 
Måske indimellem ligefrem for 
mange. 

»Vi er rigtig gode til at stille 
spørgsmål på vores hold. Vi bli-
ver ved med at spørge indtil vi 
er sikre på, at vi har gjort det 
korrekt, fordi vi gerne vil have 
styr på tingene med det sam-
me,« siger 22-årige Erika No-
din og tømmer pipetten for væ-
ske ned i en laboratoriekolbe.

Hun læser lægevidenskab på 
fjerde semester og er ved at la-
ve øvelsesopgaver med den 
jævnaldrende Rebecca Svan-
berg. De har biokemi, hvor de 
blandt andet bliver undervist i 
at regulere enzymerne i stof-
skiftet. 

»Indimellem spørger én nu 
også bare lige for at få bekræf-
tet, at han eller hun har gjort 
det rigtigt, men så smiler øvel-
seslaboranten bare overbæren-
de og ruller med øjnene. For 
det meste spørger vi kun om 
det mest nødvendige, og øvel-
seslaboranterne er rigtig søde 
til at svare,« tilføjer Rebecca 
Svanberg.  

 
Laboranterne er søde
De to medicinstuderende, der 
begge kommer fra Sverige, ser 
ingen nævneværdige forskelle 
mellem danske og svenske un-
ge.

»Vi var måske lidt mere stille 
i starten, fordi vi ikke kunne 

sproget, men nu er vi nok 
blandt dem, der snakker 
mest,« siger Rebecca og griner.

De foretrækker begge at 
spørge øvelseslaboranterne, 
der ofte er lige i nærheden, 
frem for at skulle kalde på de-
res underviser. 

»Øvelseslaboranterne er rig-
tig søde, og det virker bare 
mindre pinligt at bede dem om 
hjælp til et praktisk problem,« 
siger Erika Nodin. 

De nyder begge at have la-
boratorieundervisning, fordi 
det er rart at få lov til at lave 
noget praktisk, men der kan 
også være meget ventetid in-
volveret, hvilket sætter tålmo-
digheden på prøve.  

Erika Nodin husker, at da de 
havde fysiologi sidste seme-
ster, måtte de sidde og vente i 
fire timer, og så kan det godt 
blive gabende kedeligt.

Hun forklarer, at en væsent-
lig grund til, at de studerende 
stiller mange spørgsmål er, at 
det er meget vigtigt at forstå 
øvelsesopgaverne rigtigt. Hvis 
en prøve er ødelagt, bliver det 
nemlig sværere at lave rappor-
ten, der skal godkendes for at 
få lov til at gå til eksamen.

De understreger begge, at de 
aldrig selv har haft konflikter 
med en øvelseslaborant eller 
set andre have det.

clba@adm.ku.dk

FOTO: FREjA AmSINCK bOIE
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Er du allerede begyndt at se 
frem til en festlig aften med 
Mads Holger og resten af jet-
settet, hvorfor så ikke gå linen 
ud? Sæt håret og træk i ræven 
– jura er ikke uden grund 
kendt som det vildeste af alle 
studier. Og har du terpet nok, 
ved du, at pels er helt fint, jf. 
Lov om Dyrehold. Men para-
graffen må du selv finde.

udtalelser og lovforarbejder. 
Du kan med fordel terpe i Kar-
nov, men lær det udenad, for 
lovsamlingen er så tung at slæ-
be rundt på.   
 Ikke alle fag er lige populæ-
re. Gå stille med dørene, hvis 
du synes forvaltningsret er 
spændende (et job i kommu-
nen står bare ikke ret godt til 
et Rolex). 
 De færreste jurastuderende 
gider desuden bokse med Lars 
og Helles skilsmisse, så du bør 
ligeledes holde din hang til fa-
milie-arveret nede. Ally 
McBeal snakkede jo heller al-
drig om bodeling, vel?  
 Falder snakken på weeken-
dens udskejelser, har du brugt 
både lørdag og søndag på pro-
cesspil. Det er en slags matador 
bare med retssager. Melder du 
dig ind i Juridisk Diskussions-
klub (Juras eventudvalg), kan 
du desuden glæde dig til den 
weekend i december, hvor du 
uden at lyve kan fortælle om 
julefrokosten på NASA.   

glaskontor ved Langelinie. For 
modsat mange andre universi-
tetsstudier, er Jura ikke stedet, 
hvor du kommer langt med at 
snylte på læsningen og drikke 
lunkne discountøl. 
 Her kan karrieren ikke starte 
for tidligt, og det er altafgøren-
de hvor. Husk derfor følgende 
virksomheder: Kromann Reu-
mert, Bech-Bruun og Kammer-
advokaten. 
 Disse advokathuse forgylder 
deres studerende med gratis 
iPhone og champagne hver fre-
dag, og det er du naturligvis en 
del af (siger du). 
 For ikke at fremstå alt for 
overfladisk, kan du eventuelt 
fortælle om dit enormt givende 
ophold hos Retshjælpen, hvor 
du frivilligt støtter samfundets 
mindre bemidlede i at kræve 
deres ret.  

På med pelsen
Men arbejde er ikke alt, og du 
bør starte fra bunden med at 
sætte dig ind i ombudsmands-

Djøfdansk parlør  
for  jurastartere

OVERHALING – Stram bal-

derne og slipseknuden, hvis du 

vil undgå at skille dig ud i Jura-

huset.

I Studiestræde klaprer stiletterne i takt med kancellisproget, og proces 

er noget man spiller. Universitetsavisen hjælper dig med at falde ind i 

mængden af de ambitiøse studerende på jura.  

JURA

Af Ida Brixtofte Nielsen  

Uanset om du er på Det Juridi-
ske Fakultet i fagligt øjemed 
eller blot for at kigge på slinky 
jurastudiner, bør du gøre dig 
dine forberedelser for ikke at 
falde igennem. Du er kommet 
til stedet, hvor Tamilsagen er 
en icebreaker, og hvor du kan 
flashe dit CV uden at fremstå 
selvfed. Så hvorfor ikke udnyt-
te det?
 Start med at købe din kalo-
riefattige frokost i kantinen og 
kig henslængt (men interesse-
ret) i dine bøger om Selskabs- 
og Skatteret. De er for jurafa-
gets tunge drenge, og de gør 
dig i stand til at tjene 'the big 
money', når du er færdig. 

Karriere hos Kromann 
Apropos penge: fortæl alle, du 
møder, at du selvfølgelig alle-
rede har taget forskud på glæ-
derne og fået studiejob på et 

”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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for en rugbrødssandwich med 
emmentaler og seranoskinke 
er ret meget. Men det smager 
dælme godt. 
 Caféen serverer i øvrigt sin 
mad under det ikke misvisende 
slogan byens klogeste score-
sted, og når vejret er til det, 
stiller de liggestole frem på ka-
jen. Så kan man sidde der i so-
len og slå hjernen fra, mens 
man nyder et stykke 
cheesecake og en espresso. 
Og se, så er det pludselig helt 
sjovt at være studerende. 

Karakter: 10 på 12-skalaen.

ligste akustik, og hvert et lille 
forkølet snøft deles af samtlige 
96 studerende, læsesalen rum-
mer. 
 Rygtet blandt de studerende 
fortæller i øvrigt, at Lenin har 
siddet på læsesalen. Jeg forhø-
rer mig i informationsskran-
ken, om det kan være rigtigt. 
Og jo, den er god nok. På plads 
nummer 9. Georg Brandes har 
også siddet på læsesalen, får 
jeg at vide. Men på hvilken 
plads vides ikke.

Når man er på læsesal, må 
man nødvendigvis have noget 
at spise og drikke en gang 
imellem. Man kan jo ikke bare 
sidde og læse. 
 Her kommer Diamanten de 
studerende til undsætning i 
form af Café Øieblikket. Okay, 
20 kroner er måske lidt dyrt 
for en kop kaffe, og 42 kroner 

ger, når man møder dem til 
kaffepause. Har du fået lavet 
noget?

Lenin på læsesalen
Lige overfor ligger Læsesal 
Vest. Her har ph.d.-studerende 
og forskere faste pladser ba-
gerst i lokalet. Hvis man har 
lånt en bog fra bibliotekets 
samling, kan man som almin-
delig studerende godt få lov at 
sidde der på dagsbasis. Og det 
kan anbefales. Man arbejder 
simpelthen bedre, når man kan 
mærke erfaringen og klogska-
bens ånde i nakken.
 Fra Øst går jeg videre til 
Nord også kaldet Den Gamle 
Læsesal, og det må uden tvivl 
være en af de flotteste læsesale 
i København. Man har lyst til at 
studere hele livet, når man sid-
der her. Så flot og inspirerende 
er det over 100 år gamle lokale. 
 Men man skal være helt stil-
le. Læsesalen har verdens dår-

Læsesal Øst, Vest og Nord. Jeg 
tager rullebåndet op til første 
etage, nyder den flotte udsigt 
til Københavns Havn hvor sol-
lys glitrer i vandoverfladen, og 
finder Øst.
 Læsesalen er meget popu-
lær, og i eksamensperioden 
skal man være i god tid for at 
få en af de 131 pladser. I dag 
sidder her flest piger, og de ser 
flittige ud. Der hersker en god, 
seriøs stemning, og det er 
svært ikke at være produktiv, 
når man er omgivet af så me-
gen stilhed og koncentration. 
 I begyndelsen synes jeg, 
man sidder lige lovlig tæt på 
hinanden. Det føles angstpro-
vokerende, at personen ved si-
den kan følge med i, om man 
rent faktisk studerer eller sid-
der og ser en pytonslange ka-
ste en flodhest op på Youtube. 
Men samtidig er det incita-
ment til rent faktisk at få lavet 
noget. Som ens venner spør-

LÆSESALSGUIDE

Af Jonas Kleinschmidt

Universitetsavisen anmelder 
læsesale. Vi begynder på Dia-
manten, den sort-funklende 
firkant, der bryster sig af at væ-
re byens klogeste scorested og 
hvis læsesale har haft besøg af 
Georg Brandes og Vladimir Le-
nin.
 Den ligger ud til vandet, 
Diamanten. Navnet alene ind-
gyder ærefrygt. Og benovelsen 
bliver ikke mindre, første gang 
man træder indenfor med sine 
bøger under armen. 
 Man føler sig virkelig som en 
rigtig studerende her. Omgi-
velserne er rene og pæne. 
Menneskene er unge, smukke 
og smarte i tøjet. Her dufter af 
elite og klogskab.
 Jeg er taget herud med det 
formål at afprøve og bedømme 
bibliotekets tre læsesale kaldet 

Diamanten – byens   
klogeste scorested
der dufter af dannelse og elite. befolkningstætheden i det Kongelige 

biblioteks  læsesale inspirerer til fokuserede studier. 

MAD PÅ SU

Af Martin Pihl, Christoffer Zieler 

og Sune Engel Rasmussen

Alle kulturkrigere ved, at der i 
denne sammenstødenes tid 
findes et ’dem’ og et ’os’. 

Og normalt er det os, der er 
os, og som spiser det, vi nu en-
gang spiser. Men denne gang 
har Universitetsavisens kok, 
Martin, fået den tanke, at vi 
kunne tilberede og spise deres 
mad. 

»Vi behøver ikke at spise kød 
hele tiden,« siger Martin, som 
også er korrekt, når det kom-
mer til klimapolitik. »Kød er 
tilbehør!« Han stirrer på foto-
grafen og køkkenslaven. 
»80/20! Forstår I det?« Martin 
stormer ud i gården og sætter 
ild til en masse kul.

Vi skal nemlig grille lamme-
spyd, der skal fungere som til-
behør til falafel, babaganoush, 
hjemmebagt dürum, vegeta-
risk tagine og en dessert af fed 
yoghurt med honning, rosen-

vand og nødder. Som sædvan-
lig er budgettet 50 kroner per 
kuvert. Ikke snydebilligt, men 
rimeligt, når man er på SU og 
gerne vil bygge bro til en tyk-
kere fremtid.

Indkøbsguide, Indre  
Nørrebro
Vi køber ind to steder. Hos ha-
lalmanden på Fælledvej, som 
finder os 1,1 kilo lammesmå-
kød for 133 kroner foruden en 
kostbar glaseret tagine i ler, 
som Martin impulsivt anskaf-
fer til sit eget køkken. I den 
skal simre en vegetarisk ret, 
hvor kikærter spiller hovedrol-
len sammen med søde frugter 
og salte citroner.

Andet stop er den velassor-
terede grøntbiks i Blågårdsga-
de, hvor man uvægerligt kom-
mer til at bruge for mange 
penge. Hverken friske dadler, 
kvæder eller figner står på li-
sten, og vi kommer også til at 
opgradere fra almindelige løg 
til nogle fancy skalotter, fordi 
Martin mener, at de smager tre 

gange så godt, selv om de kun 
er dobbelt så dyre. 

Spidskommens duft af 
sved
De saltede citroner er rygraden 
i det nordafrikanske og mel-
lemøstlige køkken. De virker 
så gode, at man har lyst til at 
tilbringe tid med dem alene. 
Duften er skarp og syrlig, men 
også parfumeret, saltet træk-
ker en ny slags godhed frem i 
citronen. 

Lammekødet skal æltes med 
krydderier, og spidskommen 
og koriander er udgangspunk-
tet for virkelig mange gode 
blandinger. Spidskommen har 
en varm duft, og Martin be-
gynder at fable om, at den 
’dufter af sved’. Det er karakte-
ristisk for fagfolk, at de synes 
det er okay at sammenligne 
sanseoplevelser på tværs af 
god smag, læs gerne bogen 
Livret af Kristian Ditlev Jensen 
for andre rystende eksempler 
på gourmanders sanselighed.

Man rister de hele frø af 

spidskommen, koriander, fen-
nikel og sort peber på en tør 
pande: 

»Hvis vi tilføjede nogle af de 
varme julede aromaer,« siger 
Martin, »altså muskat, karde-
momme, kanel, nelliker, chili 
og den slags, ville vi hurtigt 
lande i det indiske køkken. 
Men i dag standser karavanen 
i Mellemøsten.« 

Falaflens hemmelighed
Kikærter, persille, saltede ci-
troner, tørret frugt og mynte er 
de fem søjler i en god tagine, 
som kort fortalt er marokkansk 
simremad. Man kan lave sin 
tagine med lam, kylling, okse 
(og hvis man er profan: svine-
kød) men det fungerer også 

glimrende rent vegetarisk med 
fx fennikel og peberfrugter. 

Falafel er friturestegte boller 
af kikærter, hvidløg og persille, 
der kan kværnes sammen med 
lidt salt. Hvis konsistensen bli-
ver for våd, kan man knuge 
massen lidt i hånden, så van-
det løber fra. Ofte fucker man 
sin falafel op ved at bruge en 
alt for forarbejdet, hummusag-
tig, kikærtemiks.

»Mange tror, at man skal 
bruge kogte kikærter til falafel. 
Forkert! Man skal bruge kikær-
ter, der er blødt op i vand,« rå-
ber Martin. 

Babaganoush er en splattet 
beigefarvet dip baseret på 
aubergine, sesampasta ved 
navn tahin og hvidløg. Aubergi-

nerne skal være møre og gril-
lede, og hvis man alligevel 
har kul knitrende i grillen, 
kan man lige så godt lægge 
auberginerne i gløderne, for 
så får de også en dejlig røg-
smag. Man kan også grille 
auberginerne i ovnen til de 
bliver mørke og brankede. 
Herefter kommer man dem i 
en frysepose og lukker tæt til. 
Efter 15 minutter burde skal-
len kunne pilles af så let som 
at klø sig i profetens skæg.

  Få opskrifter med udførlig 

guide til hele det mellem-

østlige måltid på uniavisen.

dk.

Tusind og én ret
Universitetsavisens SU-chef strækker en arm frem i kulturforståelsens 

navn. For enden af armen er en tallerken fuld af dejlig mellemøstlig mad.
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Jonas Kleinschmidt anmelder flere køben-

havnske læsesale i de kommende uger på 

uniavisen.dk. Læs med online og bedøm selv 

bedømmelserne.
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INTERVIEW

Sjovere i 60'erne
Senest har hun skildret 60'er-avantgarden. Tania Ørum mener, at ønsket om  
at formidle sin forskning bredt har kostet hende en doktorgrad. Og så gør  
universitetets ledelsesstruktur ondt helt ned i hendes aktivistiske rødder.

LITTERATURVIDENSKAB

Af My Kristensen

Da hun startede på engelskstudiet, tænkte hun, 
at meget kunne være bedre, så hun begyndte at 
undervise i det, der manglede. Tania Ørum er 
lektor ved Litteraturvidenskab og har i tre årtier 
indgået i et kompliceret forhold til det universi-
tet, hun både elsker og frustreres over. 

»Jeg kan ikke forestille mig noget værre end at 
stå stille. Engang i 70'erne var vi så fattige, at 
der ikke var en sok uden hul i, og det gav proble-
mer med budgettet hver gang, der gik en pære. 
Så jeg tog pædagogikum for at blive gymnasie-
lærer.«

Tania Ørum holdt kun til livet som gymnasie-
lærer i et halvt år, fordi hun frygtede at blive 
som »de undervisere, der bare vender bunken og 
starter forfra igen og igen. Det dør man jo fuld-
stændig af!« 

Tania Ørum behøver et liv i bevægelse. Sådan 
et har hun fundet på Litteraturvidenskab, »hvor 
man må holde sig til,« som hun siger, mens hun 
laver nogle sigende bevægelser med albuerne i 
luften. 

Kun muligt at blande sig
Vi sidder over for hinanden i lektorens lyse lej-
lighed på Østerbro, hvor det meste, der kan tæn-
des og slukkes og siddes i og kigges på, er fra 
60'erne - dengang hun langhåret og pande-
båndsbærende tog del i den københavnske 
avantgardes kunstneriske eksperimenter og 
normoverskridelser.

I dag er frisuren kort, men under håret gem-
mer sig øjenvidneberetninger til en nærmest my-
tisk periode i nyere dansk historie. Men Tania 
rutter ikke med dem, har jeg hørt, og mens jeg 
indser, at det er rigtigt, indsnævrer jeg svaret på 
hvorfor til to mulige: Tania Ørum er enten me-
get privat eller meget beskeden. 

Hendes engagement i kvindebevægelsen  re-
sulterede i oprettelsen af Center for Kønsforsk-
ning, men selv kalder hun det bare ’naturligt’, 
nærmest uomgængeligt:

»Det var en del af det politiske engagement, alle 
de ting, man var rodet ind i. Det var en aktivi-
stisk tid, ikke?«

Med det konkluderende spørgsmålstegn er 
der ikke mere at hente for den nysgerrige jour-
nalist, der ellers brændende ønsker sig alle mel-
lemregningerne. Jeg stempler hende som beske-
den. Uden opfordring forklarer jeg, at min mor 
på samme tidspunkt købte villa i forstaden og 
spændte bh'en. Helt stramt. Hun sneg sig ganske 
ubesværet udenom ungdomsoprøret. 

Tania spærrer de brune øjne helt op og flytter 
brynene godt op i panden.

»Nå! Det, synes jeg, var meget svært at undgå. 
Jeg var på engelskinstituttet dengang, og der 
forekom tingene mig at være ufatteligt gammel-
dags. Dem, jeg læste med, lignede mere mine 
forældre, end de lignede mig, men sidst i studiet 
mødte jeg nogle, jeg var enig med. Tiden var 
med os, så vi gik op til rektor og sagde: vi vil ger-
ne lave et kritisk universitet, og han sagde: okay, 
I kan få et lokale ude på sønder vold!« 

Svært at undgå? Næppe. Selv undgår jeg dag-
ligt at ændre på de mangler, jeg støder på. Men 
kvinden, jeg sidder overfor, tager det som en 
selvfølge, at man ikke skal lade stå til. En slags 
akademisk gør-det-selv-type. 

»Vi underviste i det, vi syntes manglede på fa-
get, og vi skulle sådan set finde på det hele selv. 
Jeg synes ikke jeg lærte så meget, mens jeg gik 
på universitetet.« 

På kant med universitetet
Men heller ikke dengang fik man penge for at ar-
bejde gratis, så Tania blev undervisningsassi-
stent på Engelsk.

Blev de ikke sure over, at du sagde, det, de lave-
de, ikke var godt nok?

»Jeg havde da nogle heftige diskussioner med 
dem undervejs, og de ville jo heller ikke fastan-
sætte mig, men jeg kunne godt få lov til at løbe 
rundt og være assistent. Ingen af os, der var me-
get kritiske, blev ansat.«

Efter en tid hos Center for Kvindeforskning 
blev Tania ansat på Litteraturvidenskab, hvor 
hun har været siden 1991. 

»Og der er stadig sjovt at være – det er jo en 
slags rullende efteruddannelse. Men jeg bryder 
mig ikke om ledelsesformen nu om stunder, den 
der meget hierarkiske struktur. Jeg kommer jo 
fra en aktivistisk baggrund, hvor man gør det, 
man selv synes er sjovt.« 

Hvad er der da galt med ledelsen?
»Der mangler medbestemmelse. Man har in-

gen indflydelse, vel? Det hele kommer ovenfra 
og ned. Man får besked om, hvordan det skal 
være, og så er det sådan. Administrationen er 
blevet det ledende lag, også selv om den ikke 
gør nogen af de ting der er centralt for et univer-
sitet – den underviser ikke, forsker ikke, og har 
intet at gøre med de studerende. De administre-
rende sidder bare oppe i toppen og opretter flere 
og flere stillinger.«

Tale til folket
Hun bevæger sig på kanten af universitetsinsti-
tutionen nu, og det har hun gjort før. I 1985 
skrev Tania Ørum bogen Pamelas døtre, hvor 
hun undersøgte, om kvinder skriver på deres 
helt egen og særlige måde. Det gør de ikke, kon-
kluderede hun og søgte om at få bogen aner-
kendt som en doktordisputats.

»Jeg indleverede bogen, og den blev ikke ac-
cepteret. Men samme år fik jeg Georg Brandes-
Prisen for den, og der var jeg nok blevet lidt sur, 
så i min takketale sidestillede jeg min situation 
med Brandes' – han blev nemlig heller ikke ac-
cepteret på akademiet.«

Hun griner højt – hun ved godt, hun ikke har 
gjort som det sig hør og bør ved at lægge afstand 
til den traditionelle akademiske skrivestil.

»Jeg gjorde nok den fejl, at jeg ikke skrev den 
som en disputats, men som en bog. Og jeg me-
ner, at det var fordi den var skrevet på den må-
de, at den ikke blev accepteret. Det de ønskede, 
mente jeg, ville være en meget lidt spændende 

»Vi underviste i det, 
vi syntes manglede 
på faget, og vi skulle 
sådan set finde på 
det hele selv. Jeg sy-
nes ikke, jeg læste så 
meget, mens jeg gik 
på universitetet.«
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måde at fremstille tingene på, så jeg lavede en 
bog, der skulle kunne læses af andre. Og det blev 
den da også.«

Hun pauser et øjeblik og tilføjer så med et 
skævt smil, at hun har gjort præcis det samme 
med sin sidste bog. 

»Det tager flere år og et kæmpe arbejde at 
skrive sådan nogle store tykke bøger, og det ville 
jeg aldrig kunne tage mig sammen til at gøre, 
bare for at få en doktordisputats! I øvrigt mener 
jeg også, det er en del af ens opgave som forsker 
på universitetet at levere noget, som folk i Dan-
mark kan læse.«

En overset fortrop
Hendes nyeste bog, som hun selv kalder »den 
der 60'er-bog«, er mastodontværket De eks-
perimenterende tressere, som behandler den 
avantgarde, hun bevægede sig hjemmevant i 
dengang. 

»Jeg har besøgt nogle mennesker, jeg ikke har 
set i omkring tredive år, men når man har kendt 
hinanden godt, kan man vende tilbage tre årtier 
senere, og så føles det stadig som family, ikke?« 

Hun griner og ligner en, der ligger inde med 
en god historie, men mere får jeg ikke at vide. 
Selv om øjnene glimter vidende, fortæller hen-
des ansigt mig, at der er lukket. 

»Jeg havde ikke tænkt, jeg skulle skrive om 
60'erne, dengang var jeg bare ung og med. Men 
det var et rigtig skægt miljø, og jeg syntes, det 
var mærkeligt, at der var skrevet så lidt om en 
periode der har haft så stor betydning for kultu-
ren og samfundet.«

»Avantgarderne har været noget af det mest 
fornyende og sprælske, der er sket i det tyvende 
århundrede. Det er nemt at affærdige det som 
noget fjolleri, men det var det jo ikke kun.« 

Selv om det godt kunne se sådan ud, når idea-
lister fra den selvoprettede Eksperimenterende 
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Kunstskole, Eksskolen, forsøgte at ødelægge 
forestillingen om ophøjet kunst ved for eksem-
pel at udnævne et dækaftryk fra buslinje 29 i Kø-
benhavn til kunstværk.

»På mange måder har avantgarderne dannet 
grundlaget for hele den modernisering, der fin-
der sted i de nordiske samfund. De har haft en 
meget større rolle, end de er blevet givet.« 

Blandt andet kan 60'er-avantgarden tage 
æren for at have introduceret danskerne for mi-
nimalisme, popkunst og eksperimentalfilm.

Men kan du så lure, hvorfor avantgarden er ble-
vet overset?

»Jeg tror, det gælder for de fleste nordiske 
lande, at vi ikke skal have noget af 'det der un-
derlige' her. Vi har haft travlt med at opbygge 
vores nationalkultur og skulle ikke nyde noget af 
det fremmedartede. Der er et meget konserva-
tivt miljø i Danmark, synes jeg.«

Mere sjov i 60’erne
På væggen hænger en stor gulerod, der ligesom 
synes at være smeltet i sammenstødet med væg-
gen, så der har dannet sig en orange pøl, hvor 
spidsen engang var. Den stammer fra en udstil-
ling af Tanias billedkunstneriske søn. 

»Det var en slags Carrots from Space. Gule-
rødderne kom ned gennem loftet i galleriet og 
nogle landede på gulvet og smattede ud.« Hun 
griner og drikker hjemmebrygget danskvand fra 
Sodastreameren. 

Tror du det var sjovere at være ung, da du var 
det, end det er nu?

»Ja, det tror jeg altså.« 
Det tænkte jeg nok. 
»Jeg tror, jeg har været enormt heldig. Det var 

simpelthen så skægt at være ung i tresserne. Vi 
sagde: ud med alt det gamle, det gider vi ikke ta-
ge os af! Det var en fornemmelse af at lægge alt 
det, vores forældre stod for, bag os, så jeg har 

været meget privilegeret – jeg har haft det 
enormt morsomt i mit liv.«

»I dag kan alle få succes, og det er kun ens 
egen skyld, om man lykkes eller ej,« siger hun og 
afføder akut ubehag hos journalisten, inden hun 
ophidset fortsætter: 

»Det er jo overhovedet ikke rigtigt!« Jeg ryster 
medgivende på hovedet. 

»På universitetet, for eksempel, bliver der la-
vet planer, som dybest set er fuldstændig ureali-
stiske. I virkeligheden giver de bare en masse 
skjult overarbejde for både undervisere og stu-
derende, for man kan ikke nå det på den tid, det 
er normeret til – det kan bare ikke lade sig gø-
re!«

»Men dengang var der et oprør, og det føltes 
stort. Det var en opgangstid, og det var helt 
klart, at det gik fremad. Nu snakker de hele ti-
den om besparelser – det er virkelig deprimeren-
de.«

Det er tydeligt, Tania Ørum nu synes, hun har 
snakket nok om sig selv, og hun kigger hen på 
arbejdsbordet, hvor redigeringsarbejdet af et fi-
rebindsværk om de nordiske landes avantgarder 
venter. 

Da vi bryder op, spørger hun til mine frem-
tidsplaner. Jeg indrømmer en journalistdrøm og 
følges på vej af, hvad jeg mener må være et Ta-
nia-typisk råd:

»Lad være med at sætte dig i et dyrt hus, så du 
er tvunget til at have alle mulige dødssyge jobs, 
du overhovedet ikke gider have! Hvis du holder 
udgifterne nede, kan du eksperimentere med dit 
liv og gøre de ting, du har lyst til. Det er vigtigst 
at have frihed.« 

Jeg kigger spørgende omkring i den herskabs-
store lejlighed. 

»Nu er jeg jo også en del ældre end dig,« gri-
ner hun. »På et tidspunkt må man jo slå sig ned.«

LEDELSESKRITIK – Admini-

strationen på KU vokser og vok-

ser, mener Tania Ørum, for op-

pe i toppen sidder administrato-

rerne og opretter flere og flere 

stillinger.

»Avangarderne har 
været noget af det 
mest fornyende og 
sprælske, der er sket 
i det tyvende år-
hundrede. Det er 
nemt at affærdige 
det som noget fjolle-
ri, men det var det jo 
ikke kun.«
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BILLEDREPORTAGE

Studenterhusets 
åbningsfest

Studenterhuset slog lørdag den 30. oktober dørene  
op til komplet nyrenoverede lokaler i Købmagergade.  
Nyt personale, ny chef, nye øl og ny karma. Og musik!  
bastardetno-kvintetten Afenginn åbnede, The broken 
beats rockede velgørende og duoen dokkedal/dixen 
lukkede åbningen med en flere timers midnatsmesse. 

Fotograf lars juul Hauschildt slog sig til det festende 
folk og skød en stemningsfuld fotoserie. Se alle bille-
derne på www.uniavisen.dk

FOTOS: lARS jUUl HAUSCHIldT
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INTERVIEW

manden bag Studenterhuset 2.0
SNOB – Kristian Skjøth Madsen væltede det 

gamle system på Studenterhuset. Og ja, erkender 

han, på mange punkter er han både snobbet og 

krukket. Men han mener stadig, at det er en type 

som ham, der kan føre Studenterhuset ind i 

2010'erne. 

STUDENTERHUSET

Af Pernille Jensen

»Jeg har rigtig mange fjender,« 
siger han afslappet, mens han 
sætter kaffe over. »For mange 
mennesker er jeg den helt sto-
re satan. Men altså, sådan er 
det.«
 Kristian Skjøth Madsen 
trækker på skuldrene. T-shir-

Kristian Skjøth madsen er 100 procent autodidakt. den nye café- 
bestyrer har givet Studenterhuset kunstigt åndedræt, og det har  
skaffet den passionerede drinksgourmet en del uvenner på halsen. 

ten er slidt, og jeansene viser 
tegn på metaltræthed. Med 
god grund. Deres ejermand 
har nemlig boet i Studenterhu-
set de sidste tre uger op til den 
store genåbningsfest lørdag 
den 30. oktober. Han har væ-
ret hjemme sølle to gange. 
 Lejligheden hjemme på Nør-
rebro ligner et bombet lokum, 
der er ikke mere rent tøj, og 
Kristian har netop været ude 

for at proviantere en stak nye 
boxershorts. For når Kristian 
Skjøth Madsen engagerer sig 
i noget, så bliver projektet 
fulgt til dørs. En grundighed 
der afspejles i hans ret impo-
nerende cv.

Selvlært barbestyrer
»Jeg er fra Aalborg, så jeg 
startede min karriere i Jomfru 
Ane Gade,« siger han med et 

stort smil. »Men det blev sgu 
hurtigt kedeligt, og så tog jeg 
ud at sejle som bartender med 
DFDS.«
 Et par år senere blev Nord-
søen skiftet ud med et gigan-
tisk krydstogtskib i Caribien, 
hvor han bestyrede sin egen 
bar på dæk 11. 
 Da han kom hjem fik han ar-
bejde på den lille Michelin-blå-
stemplede gourmetrestaurant 

Frederikshave på Frederiks-
berg, indtil han søgte en stil-
ling som concierge på Hotel 
Plaza.
 Her blev han efter blot en 
måned og en masse interne 
omrokeringer forfremmet til 
restaurantchef, hvilket blandt 
andet gav ham ansvar for Li-
brary Bar – en af Københavns 
bedst gemte hemmeligheder, 
hvor drinks snildt løber op på 
halvandet hundrede kroner – 
because they’re worth it.
 Er han forpustet? Ikke syn-
derligt. Han er mest af alt bare 
100 procent autodidakt med 
let til kedsomhed, når et nyt 
job bliver til grå hverdag. 
 »Men jo,« erkender han. 
»Det er da lidt spøjst at rende 
rundt i et hus propfyldt af aka-
demikere. Og det er vildt de-
primerende at være med til 
quizzerne, for så føler man sig 
virkelig dum! Men på den an-
den side, så kan jo jeg noget, 
de ikke kan.«
 Hans 16 år lange erfaring i 
restaurationsbranchen har 
nemlig givet pote. Og da han 
opdagede stillingsopslaget fra 
Studenterhuset en aften, han 
var på arbejde i Library Bar, fik 
han blod på tanden. Efter tre 
samtalerunder var jobbet som 
cafébestyrer på direktørkon-
trakt hans. 
 »De havde brug for en med 
en profil som min. En, der kun-
ne gå ind og sige ’Det er dét 
her, der er galt med den her 
bar. Og det er dén vej, vi skal’.«

Nye fjender og boller på 
suppen
Han har fået langt mere an-
svar, end han i sin vildeste fan-
tasi havde forventet. Som no-
get helt nyt har Kristian indført 
lønnet personale i baren. Og så 
er vi tilbage ved de mange 
fjender, han nævnte henover 
kaffebønnerne. 
 »Det var noget, jeg insistere-
de på,« forklarer han. »Der er 
rigtig mange der mener, at jeg 
er ved at køre hele huset i 
sænk. Men det er jo bare en fed 
mulighed for, at de studerende 
kan tjene nogle penge – samti-
dig med at jeg kan give dem 
mere ansvar. Hvis der er svind 
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i baren, så er det sgu svært at 
fyre en frivillig«.
 Han mener selv, at han med 
sin facon bringer huset ind i 
det nye årtusinde, hvor de stu-
derendes velvilje til frivilligt 
arbejde, som dét at stå bag ba-
ren, kan ligge på et meget lille 
sted. 
 For alting tyder på, at det ik-
ke kun er Studenterhusets fysi-
ske rammer, Kristian har været 
med til at lave gevaldigt om 
på. Han har også væltet et år-
gammelt system af frivillige, 
der måske følte sig lidt for godt 
hjemme på Købmagergade 52. 
 »Første aften jeg kom ind til 
samtale var en mandag, hvor 
huset er lukket. Alligevel sad 
der to brugere i baren og drak 
bajere og røg cigaretter. Der 
tænkte jeg ’Okay, det er sgu op 
ad bakke, det her… ’« 
 »Mit skrivebord var kæmpe-
stort. Jeg kunne bare ikke se 
det, fordi det flød med papirer 
overalt. Alt sejlede. Det var et 
megakaos.«
 Med sin direktørkontrakt i 
ryggen fik han inden længe fy-
ret den tidligere barchef samt 
to nøgleansvarlige. Han følte 
ikke, at han havde et valg. 

Hader Breezers og Jule
Tuborg
Til gengæld har han givet Stu-
denterhuset en makeover, som 
han mener, er den bedst tæn-
kelige for KU’s studerende – 
fagligt, såvel som socialt. Og 
hans krav er tårnhøje.
 »Ja. Jeg er megakrukket og 
snobbet på mange punkter. 
Jeg hader popkultur, Bacardi 
Breezer, Jule-Tuborg og alt det 
crap. Tingene skal gøres or-
dentligt – og det kan godt gø-
res billigt. Det skal være enkelt 
og lækkert.«
 Og sådan er det blevet. Det 
eneste der mangler er chefens 
egen selverkendelse.
 »Hvis nogen havde sagt til 
mig dengang for 16 år siden, 
da jeg startede i restaurations-
branchen, at jeg som 33-årig 
ville blive direktør, så havde 
jeg sgu nok bedt vedkommen-
de om at ryge lidt mindre 
tjald.«

uni-avis@adm.ku.dk
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til at bidrage til løsningen af 
nogle af de problemer, vi står 
overfor som universitet og 
samfund,« siger Olav Hessel-
dahl.

Han mener, at KU's styrke er 
den store faglighed, men man 
kunne godt åbne sig mere 
overfor samfundet og er-
hvervslivet uden at gå på kom-
promis med de videnskabelige 
idealer.

»Mit eget fag har en tendens 
til at lukke sig om sig selv, og 
skærme sig fra andre fagområ-
der, erhvervslivet og samfun-
det generelt. Men du må også 
selv gøre noget som studeren-
de. Tingene bliver ikke serve-
ret, så du må selv opsøge det 
og afklare med dig selv, hvad 
du kan. Det er netop derfor, 
jeg har meldt mig til campen,« 
siger Olav Hesseldahl.  

clba@adm.ku.dk

forskellige projektstyringsred-
skaber, træne mundtlig formid-
ling og præsentationsteknik og 
få afklaret deres kompetencer 
og karrieremuligheder.

Derudover er han med til at 
arrangere konferencen 'Suita-
ble for Business', der skal kort-
lægge, hvad humaniora kan bi-
drage med i erhvervslivet. Del-
tagerne skal blandt andet løse 
en case for en virksomhed.

Må selv tage ansvar
Innovationscampen i Den Grå 
Hal, som KU arrangerer, tager 
fat på flere af de spørgsmål, 
som han har gået og tænkt 
over. De studerende skal for 
eksempel diskutere hvilke un-
dervisningsformer, der rykker, 
og hvordan man gør uddannel-
serne mere brugbare, så han 
meldte sig med det samme til 
campen.

»Jeg har en idealistisk ide 
om at bruge min faglige viden 

KU rykker ind i Fristaden

Studerende filosoferer over 
den gode uddannelse

den kommende innovationscamp, hvor 500 studerende skal give deres bud på 
at forbedre uddannelserne på KU, bliver holdt i den grå Hal på Christiania   

Olav Hesseldahl har det sidste halve års tid spekuleret over, hvad 
der gør en uddannelse god, og hvad han vil kunne bruge sin 
egen filosofiuddannelse til. Nu får han mulighed for at dele sine 
tanker med andre på innovationscampen den 11. november.   

UDDANNELSESKVALITET 1

Af Claus Baggersgaard

Københavns Universitet (KU) 
er med sine mere end 500 år 
på bagen mest kendt for sine 
ældgamle traditioner, nobel-
prismodtagere og flotte gamle 
bygninger, men den 11. no-
vember bryder Nordeuropas 
ældste universitet med former-
ne og flytter på Christiania for 
en dag i selskab med 500 stu-
derende for at holde en såkaldt 
innovationscamp. 

Rektor Ralf Hemmingsen 
virker dog ikke bekymret for at 
sætte sit universitets gode ry 
og rygte over styr.

»Vi har vist mahogni nok sat 
ind på kontoen på KU, til at vi 
kan holde campen der,« svare-
de han en studerende, der 
mente at KU's image kunne li-

de skade ved at holde et møde 
i Fristaden.  

Ifølge vicedirektør for ud-
dannelse Hanne Harmsen var 
det primært af praktiske årsa-
ger, at valget faldt på Den Grå 
Hal. Ingen ledige lokaler på KU 
levede op til kravene, og så 
stod valget mellem et traditio-
nelt kedeligt konferencelokale 
og hallen i Fristaden.

»Vi ledte efter en spændende 
bygning med højt til loftet, så 
de 500 studerende kan tænke 
frit, men vi havde slet ikke 
tænkt på, at det måske ville 
virke lidt alternativt,« siger 
Hanne Harmsen.

Lover at lytte
Baggrunden for innovations-
campen er, at KU med rektor i 
spidsen har sat sig for at gøre 
universitetets uddannelser end-
nu bedre og mere brugbare.  

Tanken er, at den gode uddan-
nelse starter hos de studeren-
de, da det er dem, der ved, 
hvad der rykker. Så KU har 
brug for dem til at fortælle, 
hvordan den gode uddannelse 
skal skrues sammen.

Til gengæld for at de stude-
rende er villige til at afsætte en 
dag i deres liv til at gøre KU 
bedre, lover Hanne Harmsen 
at tage deres ideer alvorligt.

»Jeg tror, at alle nuværende 
og tidligere studerende går 
rundt med en, to, ja ti gode 
ideer til, hvad der kunne gøres 
anderledes. Nu tilbyder vi at 
lytte, og de får tilmed mulig-
hed for at udvikle deres egen 
ide til et projekt og derefter 
gennemføre det. Det kunne for 
eksempel være et konkret un-
dervisningsforløb, som de me-
ner, burde køres anderledes,« 
siger hun.

UDDANNELSESKVALITET 2

Af Claus Baggersgaard

Hvad har jeg egentligt lært de 
seneste fem år? Hvad skal jeg 
bruge min uddannelse til? 

Sådanne spørgsmål trænger 
sig på hos mange, når speciale-
skrivningen nærmer sig. På 
nogle uddannelser ligger sva-
rene lige for, mens de på andre 
kræver en del gravearbejde at 
finde frem. Sådan har Olav 
Hesseldahl det hvert fald med 
sit studium. Han har en bache-
lor i medievidenskab og læser 
nu filosofi på kandidatdelen.

»Nu har jeg brugt to år på at 
blive klog på filosofi og har 
lært sindssygt meget om men-
nesket, og hvordan vi agerer. 
Jeg ved, at jeg har fået en 
stærk faglighed, en unik ud-
dannelsesprofil og en række 
stærke værktøjer, men jeg har 
også erkendt, at jeg ikke vil 

være forsker. Jeg kan bare ikke 
få forklaret, hvad uddannelsen 
så kan bruges til på arbejds-
markedet. Det er op til mig 
selv at finde ud af,« siger Olav 
Hesseldahl.

Lang afklaringsrejse
Han har allerede været vidt 
omkring i sin søgen efter svar. 
I forbindelse med en opgave 
lavede han besvarelsen som en 
kronik til en avis for at prøve at 
bruge sin viden i praksis.

For øjeblikket er han i gang 
med tilvalgsfaget Kreative pro-
cesser og Innovation på Insti-
tut for Kunst og Kulturviden-
skab. Det er et tilbud til stude-
rende med lyst til at skabe in-
novative løsninger på almene 
udfordringer i samfundet.

Han har desuden fulgt et for-
løb på JobLab Humaniora, der 
er et karrieretilbud til kandi-
datstuderende, hvor de blandt 
andet kan blive introduceret til 

Program med overraskelser
Ifølge Hanne Harmsen alliere-
de KU sig med professionelle 
proceskonsulenter, der blandt 
andet har arbejdet med inno-
vation på Lego, da program-
met for innovationscampen 
skulle sammensættes.

Hun vil ikke afsløre for me-
get om dagen på forhånd, men 
de studerende kommer til at 
arbejde inden for syv temaer: 
1) Uddannelsesbaseret forsk-
ning, 2) Undervisningsformer 
der rykker, 3) Brugbare ud-
dannelser, 4) En levende cam-
pus, 5) Uddannelse på tværs, 
6) Karriere i undervisning, og 
7) Indflydelse på uddannelse.

Deltagerne får også et 'kit' 
med materiale om innovative 
processer med hjem, som de 
kan have gavn af i forbindelse 
med deres studier, og så kom-
mer der en række såkaldte 

Innovationscampen afholdes 

den 11. november klokken 9 til 

17 i Den Grå Hal på Christiania. 

Den er kun for studerende, også 

dem, der ikke går på KU. 

Der er tre muligheder for at 

melde sig til: 

1)  ku.dk/dengodeuddannelse

2)  sms emailadresse på  

3050 5113

3)  send email med navn  

og fakultet på  

rekn@adm.ku.dk

Tilmeldingsfristen er 8. novem-

ber. Du kan enten tilmelde dig 

alene eller som del af en gruppe.

Det er muligt kun at tilmelde sig 

til dele af arrangementet. 

Læs mere om 'Den gode uddan-

nelse' på KUnet og på ku.dk/

dengodeuddannelse

Læs også Studenterrådets blog 

om campen: http://studenterra-

ad.blogs.ku.dk/2010/10/26/du-er-

fundamentet-for/

ONLINE

universitetsavisen.dk

'vandrende vildmænd' på be-
søg i løbet af dagen. Det er of-
fentlige opinionsdannere, der 
holder et oplæg, som skal in-
spirere de studerende til at 
tænke anderledes.

»Jeg kan godt love en spæn-
dende og udfordrende dag, 
hvor de kan prøve sig selv af i 
en intensiv innovations-proces 
sammen med studerende fra 
andre fakulteter og fra studier 
uden for KU,« siger Hanne 
Harmsen. 

Hvis det ikke er tilstrække-
ligt til at få de studerende til at 
melde sig, så kommer der også 
et band og spiller efter den se-
riøse del af campen er velover-
stået. 

clba@adm.ku.dk
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INTERVIEW

Projekt Sigge

Hvad der startede som en 
atypisk politisk biografi, 
udviklede sig til en bog 
med slagkraft nok til at 
vippe regeringen. ’Pro-
jekt løkke’ er blevet læst 
som en ætsende kritik af 
statsministeren, men selv 
har forfatter og ph.d.-
studerende Sigge Winther 
Nielsen blot fået mere  
respekt for lars løkke

MEDIESTORM

Af Sune Engel Rasmussen

»Det har været lidt vildt. Og 
ind imellem også ret ubehage-
ligt.« 
 Sigge Winther Nielsen blev i 
efteråret kastet ud i en medie-
storm. Med bogen ’Projekt 
Løkke’ skrev han sammen med 
journalist Tanja Frederiksen en 
biografi om statsministeren, 
der udløste voldsom virak i det 
øjeblik, den ramte hylderne.
Det skyldtes særligt kapitlet 
om ’mailsagen’, der omhandler 
en rapport om overbetaling af 
private sygehuse, der er blevet 
skjult og mails mellem ministe-
rier, der er blevet slettet. 
 Det er dette kapitel, der i ef-
teråret har tvunget statsmini-
steren til at stå ret i forhør ef-
ter forhør i Folketinget, og som 
har udstyret den konservative 
formand Lene Espersen med 
en stor næse for at forsøge at 
dække over den hemmelig-
holdte rapport. 

Hypervirkelighed  
med jetlag
Sigge Winther Nielsen ankom 
til København på dagen for bo-
gens udgivelse med et fly fra 
New York, hvor den 28-årige 
politolog i en periode skriver 
på sin ph.d. på Columbia Uni-
versity, inden han vender til-
bage til Københavns Universi-
tet.

»Jeg landede klokken 7.25 om 
morgenen med jordens vilde-
ste jetlag og med et kæmpe 
søvnunderskud fra dagen in-
den. Og så ser jeg kioskbaske-
ren fra Ekstra Bladet.«
 »Jeg må indrømme, at jeg 
havde svært ved at genkende 
vores bog, men jeg røg i medie-
møllen med det samme. Mens 
jeg har været i Danmark, har 
jeg befundet mig i det, Baudril-
lard ville kalde en hypervirke-
lighed,« smiler Sigge Winther 
Nielsen, der selv har studeret 
politiske magtspil indgående. 
Men hvis man skal tro ham 
selv, er det ikke med sin gode 
vilje, at han selv er havnet i et.
 »Vi har ikke skrevet bogen 
for at forsøge at sætte en poli-
tisk dagsorden, vi har skrevet 
den for at finde ud af, hvem 
der er inde i Løkke,« siger han.
 »Vi forsøgte at skrive en po-
litisk biografi efter amerikansk 
tradition, hvor man bider lidt 
mere til bolle. Man roser politi-
keren for det han gør godt, og 
kritiserer ham hårdt for hans 
fejl,« siger Sigge Winther Niel-
sen.
 »Det har overrasket mig, 
hvor meget medierne har taget 
fejl af vores vinkling i bogen, 
og hvor meget de har stram-
met det billede, vi forsøger at 
tegne af Lars Løkke.«

Sammensat drengerøv
Bogen er i høj grad blevet læst 
som et ætsende portræt af en 

statsminister, der bag facaden 
er både magtbegærlig og ød-
sel. Arne Hardis skrev i sin an-
meldelse af bogen i Weekenda-
visen, at man for Lars Løkkes 
skyld ikke må håbe, at bogen 
tegner et retvisende portræt.
 Men sådan læser Sigge 
Winther Nielsen slet ikke sin 
og Tanja Frederiksens bog. 
Tværtimod har han fået større 
respekt for Lars Løkke gennem 
sit arbejde med bogen, fortæl-
ler han.
 »Frem for at holde tomme 
taler er Løkke mere optaget af 
at lave sirlige reformer, der vir-
kelig ændrer samfundet. De 
fleste toppolitikere er kon-
traktpolitikere, der konkretise-
rer politik og for eksempel lo-
ver 1000 vindmøller i Øresund 
– og det kan være drænende 
for den politiske debat med en 
så klar drejebog.«
 Men, understreger Sigge 
Winther Nielsen, med Lars 
Løkkes flid og hans tekniske 
forståelse af embedsværket 
kommer også nogle seriøse ka-
rakterbrister. 
 Som ødselhed. Statsministe-
ren har været yderst flink til at 
gemme krøllede boner, så skat-
teborgerne har betalt for hans 
basser, morgenkaffe og fad-
bamser. 
 »Lars Løkke er en meget 
sammensat person. Han graver 
sig ned i tunge lovsamlinger og 
økonomiske formler, men på 
den anden side er han med til 

sidste minut, når drengerøvs-
klubben drager i byen.« 

Forskere kan lære af  
journalister
Og for at indkredse den sprag-
lede personlighed, der er Lars 
Løkkes, har det været godt 
med et sammensat makkerpar, 
mener Sigge. Som Sigge og 
Tanja – en teoristærk politolog 
og en benhård journalist med 
øje for den gode historie. Og 
forskere kan lære meget af 
journalister, mener han.
 »I Danmark tænker vi alt for 
søjleopdelt. Det er svært at 
springe mellem forskning, po-
litik, centraladministration, 
journalistik og så videre. Men 
jeg mener, at det er i sprækker-
ne mellem disse søjler, det bli-
ver rigtig spændende.«
 Det passer tydeligvis Sigge 
Winther Nielsen fint endelig at 
være den, der udlægger, hvad 
der egentlig står i ’Projekt Løk-
ke’. Han taler uden stop og rø-
rer stort set ikke sin kaffe. 
 På Vesterbrocaféen, hvor vi 
er mødtes, brager Bob Dylan 
ud af højtalerne. Og her, dagen 
før han rejser tilbage til USA, 
virker Sigge som en mand, der 
kun har skuldertræk og smil til 
overs for mediehysteriet. An-
grebene på hans egen person 
har da også været begrænset til 
de første par dage efter udgi-
velsen, fortæller han.
 Til gengæld er nogle af hans 
venner og bekendte blevet 

kontaktet af regeringens folk, 
der ville høre, om Sigge havde 
skeletter i skabet. Ligesom 
begge sider af det politiske 
spektrum har forsøgt at gøre 
ham til oppositionens lakaj.
Eksempelvis skrev Søren Pind 
(V) på sin blog, at Sigge 
Winther Nielsen var tidligere 
socialdemokratisk folketings-
kandidat (hvilket er usandt, og 
Pind har siden fjernet påstan-
den), mens oppositionspoliti-
kere har forsøgt at gøre sig til 
over for den unge forfatter.

»Jeg er blevet ringet op af 
folk fra oppositionen, der har 
sagt: ’Rigtig godt gået med bo-
gen! Har du mere snavs om 
ham?' Det synes jeg er helt 
uden for pladen. Andre har 
sagt, at de har hørt, at der er 
kapitler, der er blevet slettet. 
Hvilket slet ikke passer.« 

Rock’n’rollminister
Side 58 i ’Projekt Løkke’ er et 
helsidesfotografi af en ung 
Lars Løkke. Han har åbenstå-
ende blazer og skjorten knap-
pet op i halsen. 
 Med den ene hånd i lommen 
smiler han, mens han suger 
den sidste saft ud af en smøg. 
Han er det, man på skidt dansk 
ville kalde friskfyragtig. Og 
han ser meget dansk ud.
 Det er det billede, Universi-
tetsavisens udsendte husker 
bedst efter endt læsning. Og 
måske kan man forestille sig, 
at ’Projekt Løkke’ på lang sigt 

ligefrem kan hjælpe Lars Løkke 
med at træde ud af Anders 
Foghs skygge og træde i karak-
ter som en anderledes, mere 
menneskelig politiker end sin 
forgænger?
  »Jeg tror, at når folk har for-
døjet bogen, så vil de se, at der 
her er tale om en mere befrien-
de form for politiker sammen-
lignet med de to puritanere, 
der kom før ham,« mener Sigge 
Winther Nielsen. 
 »Som Løkke selv siger, så vil 
han have lov til at gå ned til 
Nyhavn på en sommerdag og 
drikke en fadøl. Hvorfor skulle 
det ændre sig, bare fordi han er 
blevet statsminister? På den 
måde tror jeg, at Løkke er mere 
i sync med danskerne, end 
Fogh og Nyrup var.« 
 Sigge Winther Nielsen nærer 
imidlertid ingen illusioner om, 
at ’Projekt Løkke’ vil få den sto-
re betydning for den foreståen-
de valgkamp, den nuværende 
opmærksomhed til trods.

»Fra min forskning ved jeg, 
at en bog ikke afgør et valg.«

ser@adm.ku.dk
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Studerende sætter ild  
til verdensordenen

IRANERNE – Studerende gav 

ved DanMUN-konferencen en 

bedårende opvisning i FN's bu-

reaukrati. Her er det den iran-

ske delegation, der formåede at 

vinde Sikkerhedsrådets sympati. 

Israel kan godt få gang i nedrustningen; hvis Iran skal droppe atomvåbnene, må det samme 
gælde deres fjende mod vest. Iranernes argumenter gik rent ind ved FN-forhandlingsspillet 
danmUN, hvor studerende i en uges tid overtog styringen af det internationale samfund.

FORHANDLINGSSPIL

Af Helga Hubeck-Graudal

Det er ikke tit man hører en in-
der repræsentere Tyrkiet, en 
dansker USA, og en italiener 
Kina. Og så i FN's Sikkerheds-
råd. Men intet var ved det nor-
male, da studerende fra hele 
verden i oktober mødtes i Kø-
benhavn for at simulere FN-
forhandlinger om det atomvå-
benprogram, Iran menes at ha-
ve under opbygning.

I skoene på en diplomat
DanMUN-spillet er den danske 
udgave af Model United Nati-
ons, et koncept, der giver stu-
derende mulighed for at ople-
ve livet som international di-
plomat i en social sammen-
hæng.
 Rammen om dette års Dan-
MUN var Eigtveds Pakhus, 
Udenrigsministeriets stilfuldt 
skattekrone-pimpede lokaler i 
lyst træ, hvide vægge og skan-
dinavisk underspillet belys-
ning. Her gik de professionelt 
klædte unge travlt rundt og 
byggede alliancer med det for-
mål at nedfælde Irans skæbne i 
resolutioner.
 Universitetsavisens udsend-
te sneg sig ind til de afslutten-
de forhandlinger i forsamlings-
salen lørdag formiddag, netop 
som de delegerede var ved at 
gennemlæse et resolutionsud-
kast produceret af Japan. I ud-

kastet krævedes blandt andet, 
at Iran byttede alt deres lavt 
berigede uran med energikil-
der fra Tyrkiet, og at der ind-
førtes omfattende handels-
sanktioner mod Iran, hvis lan-
det ikke efterlevede.
 Flere lande i salen stejlede 
over forslaget om økonomiske 
sanktioner og sagde blandt an-
det, at 'pisken' ikke virker. Den 
rammer kun lokalbefolknin-
gen, lød budskabet.
 Kinas delegerede fandt sank-
tionerne for vidtgående og 
spurgte retorisk, om skrue-
trækkere skulle indgå i han-
delsblokaden. Det kom der en 
fyldig diskussion ud af.
 En lettere diplomatisk krise 
var ved at opstå kl. 12.20, da 
der blev stillet forslag om at 
suspendere mødet og gå til fro-
kost. Et af de permanente 
medlemmer nedlagde nemlig 
veto. Alt i alt en bedårende op-
visning i FN's notoriske bu-
reaukrati.
 Alle var enige om, at Iran 
som ekstraordinær deltager i 
rådsmøderne havde lobbyet 
helt fantastisk. Iran havde 
nemlig formået at flytte søge-
lyset over på Israel.
 »Vores mål har været: Bring 
Israel-problematikken på ba-
nen, undgå yderligere sanktio-
ner, og afskaf de sanktioner, 
der allerede er,« siger Lida Ay-
oubi fra den iranske delegation.
 »Vi har talt (for Rådet, red.) 
om Israels krig mod Gaza og 

om Free Gaza-bevægelsens 
skib. Alle lande begyndte at 
støtte, at Israel skulle destrue-
re deres atomvåben. USA var 
chokeret,« siger hun muntert.

Søvnunderskud i USA 
lejren
DanMUN indebærer akade-
misk læring i farligt koncentre-
rede doser. Så for at opnå en 
vis balance i det intellektuelle 
regnskab, bliver der sat et par 
nætter af til at få en kæp i øret. 
USA's delegerede, statskund-
skabsstuderende Søren Ras-
mussen, har således festet med 
resten af den globale magtelite 
aftenen før Universitetsavisen 
udfritter ham om supermag-
tens forhandlingsposition.
»Hvis jeg falder lidt ud, er det 
fordi jeg kom i seng klokken 
6,« advarer han.
 USA er det første land til at 
ønske Iran ned med nakken. 
Rasmussen fortæller, at man 
går efter at få hele FN til at 
støtte op om de sanktioner, der 
for nuværende kun er indført 
af vestlige stormagter. 
 Hvorfor kan man egentlig ik-
ke bare lade Iran få de der 
atomvåben og lade dem være i 
fred? Tror du de har tænkt sig at 
bruge dem?
 »Nej, jeg tror ikke Iran ville 
bruge deres våben, hvis de fik 
dem. Det ville være vejen til 
selvdestruktion. Men man har 
et overordnet mål om global 
nedrustning, som ignoreres, 

hvis man lader Iran få atomvå-
ben,« siger Rasmussen.
 »Iran har skrevet under på 
NPT (FN's aftale om ikke-
spredning af atomvåben, red.). 
Det bliver nødt til at have en 
konsekvens, hvis man ikke 
overholder international lov.«

Lyt til vandrørene
DanMUN giver de studerende 
træning og indblik i komplekse 
forhandlingsprocesser.
 »Alle vigtige beslutninger ta-
ges uden for salen. Kunsten er 
at få de to niveauer til at mø-
des: forhandlingerne før og i 
salen,« erfarer Søren Rasmus-
sen. Således ansporet begynd-
te Universitetsavisens udsend-
te at smuglytte til snakken i 
korridorerne. 
 Her hæftede hun sig særligt 
ved en hvisken om, at Tyrkiets 
og Irans delegerede havde kys-
set til festen aftenen før. Power 
politics og kærlighed kan åben-
bart godt gå hånd i hånd. Eller 
måske var der tale om en uven-
tet ny akse i Mellemøsten.
 Selv om Japans resolutions-
udkast står til at falde, er intet 
afgjort før den endelige af-
stemning. Og Iran kan meget 
vel grave sin egen grav.
 »Vi skal have Ahmadinejad 
(Irans præsident, red.) på ba-
nen. Vi har forsøgt at under-
trykke Ahmadinejad'en inde i 
os selv, fordi vores strategi ind-
til nu har været så effektiv og 
vi helst ikke vil ødelægge det. 

Men vi synes folk her har gjort 
det så godt, at de fortjener lidt 
morskab,« siger Martin Ham-
merlund fra Lunds Universitet. 
Lida Ayoubi stemmer i:
 »Så Ahmadinejad kommer 
og holder den afsluttende tale. 
Vi kommer til at lægge nogle 
pointer ind om, at Holocaust 
ikke fandt sted, og at 9/11 var 
en fantasiforestilling.«

Grunden gynger under 
verdensordenen
Organisator Andreas Hansen 
er stærkt tilfreds med Dan-
MUN-ugens forløb. Han har 
tidligere været praktikant i FN 
i New York og deltaget i flere 
af Sikkerhedsrådets møder. 
 »Det er faktisk nogle ret rea-
listiske diskussioner, de fører 
herinde, når man sammenlig-
ner med, hvad der foregår i det 
rigtige Sikkerhedsråd,« siger 
han.
 Ville verden være et sikrere 
sted, hvis den blev regeret af de 
her studerende frem for virkelig-
hedens regeringsledere?

»Na-harj! Det tror jeg ikke!« 
siger Hansen og lyder overbe-
vist.
 »Folk stoler meget mere på 
Iran end på USA i det her fo-
rum. Det er nok lidt omvendt i 
virkeligheden.«
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»Folk stoler 
meget mere 
på Iran end 
på USA i det 
her forum. 
Det er nok 
lidt omvendt 
i virkelighe-
den.«
Organisator  

Andreas Hansen
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REJSEBREV

UDVEKSLING

Af Cecilie Hestbæk

RIO – Fyrre minutter efter ti-
men skulle være begyndt, kom-
mer underviseren slentrende 
ind ad døren. Smilende kigger 
han ud på de omkring tyve stu-
derende, der sidder klar med 
notesblokke til den første time 
i International Politik. 

Jeg er en af dem, og jeg er 
spændt på min første time på 
det brasilianske universitet, 
men jeg havde tydeligvis ikke 
behøvet at løbe fra metroen og 
op på fjerde etage for at nå at 
være der til tiden.

Carlos, som min professor 
hedder, sætter sig i lotusstil-
ling på katederet, og begynder 
at snakke. Ingen noter på tav-
len, ingen powerpoint, kun ly-
den af ventilatoren i loftet og 
Carlos’ mumlende talestrøm, 
der virker som noget, han lige 
finder på i øjeblikket.

Sniksnak for et børneha
vebarn
Jeg føler mig meget uforbe-
redt. En pensumliste har ikke 
været til at støve op, og da jeg 
et par dage forinden spurgte 
efter tekster eller bøger til kur-
set, fik jeg at vide, at det havde 

underviseren ikke lige bestemt 
sig for endnu. 

Mit portugisiske er stadig på 
niveau med et brasiliansk bør-
nehavebarn, så uden nogen idé 
om, hvilket tema eller hvad 
Carlos snakker om, er det næ-
sten umuligt at følge med i 
forelæsningen, som tilsynela-
dende bare er en sniksnak om, 
hvad international politik er.

Da han slutter timen af, pe-
ger han på tre bøger og fortæl-
ler, at det er tre tekster derfra, 
vi skal læse til næste gang. En 
af de andre studerende beder 
ham om at sørge for, at tek-
sterne bliver kopieret. Først en 
uge efter husker han at få lavet 
de – ulovlige – kopier af tek-
sterne, og allerede en uge inde 
i semesteret er jeg derfor bag-
ud med læsningen.

Heldigvis har ikke alle pro-
fessorer på mit universitet en 
så ligegyldig indstilling til un-
dervisningen som Carlos. Men 
han er et godt eksempel på den 
– manglende – vigtighed, der 
tillægges uddannelserne på de 
statslige universiteter. 

Universidade Federal, som 
jeg går på, betragtes som et af 
de bedste universiteter i Brasi-
lien. At undervise er en del af 
forskernes kontrakt, ligesom 
det er i Danmark. 

Men det er tydeligt at mærke, 
at det ikke er det, de er der for 
- visse professorers, heriblandt 
min undervisers - attitude over 
for de studerende synes at væ-
re, at de studerende må være 
taknemmelige for blot at være 
i selskab med disse stjerneaka-
demikere. 

At ethvert emne, de måtte 
have lyst til at snakke om, vil 
berige de studerende med 
vand fra den intellektuelle 
brønd.

Ingen tænker selv
Min lærer i Sociologi tager os 
lidt mere seriøst. Hun kommer 
til tiden, og har endda lavet en 
plan over, hvad vi skal læse. Al-
ligevel har hun ikke den store 
tiltro til vores evner til selv-
stændig tænkning – eller måske 
orker hun bare ikke at lægge op 
til diskussion af teksterne. 

For hende er det nemlig me-
get mere tidsbesparende at un-
dervise som hun gør: At hver 
time går med et referat af den 

tekst, vi har læst hjemme. Der 
kan allerhøjst stilles spørgsmål 
til passager i teksten, man ikke 
har forstået. Vores nyligt over-
ståede eksamen kan heller ikke 
have voldt hende de store be-
sværligheder: I en halvanden 
times skriftlig eksamen skulle 
vi, uden tekster og i hånden, 
skrive løst og fast om, hvad vi 
lige kunne huske fra undervis-
ningen.

Hele undervisningsformen 
og eksaminationen bærer tyde-
ligt præg af, at når de stude-
rende først er inde, skal de ba-
re igennem uden at tage for 
meget af professorernes dyre 
tid, og det er op til dem selv at 
opsuge den viden, de højt pro-
filerede forskere gemmer på.

Men de studerende bærer 
også deres del af ansvaret for, 
at undervisningen ikke bliver 
taget alvorligt. I løbet af en ti-
me kommer cirka halvdelen 
for sent, hele tiden går nogen 
ind og ud for at hente kaffe, 
snakke i mobiltelefon eller gå 

på toilettet, og kun en lille del 
af klassen har som regel læst 
teksterne – så selv hvis der blev 
lagt op til diskussion, ville man 
ikke få meget ud af det.

Der er mulighed for at blive 
en dygtig sociolog eller stats-
kundskaber i Brasilien, men 
kun hvis man er vedholdende 
nok til selv at opsøge forsker-
ne, spørge, diskutere og udfor-
dre sig selv og dem. 

Men mit indtryk er også, at 
langt størstedelen af de brasili-
anske universitetsstuderende 
aldrig lærer den samme kriti-
ske, analytiske og selvstændige 
tilgang og brug af kilder som 
danske studerende. 

Det brasilianske eksempel 
er tæt på det danske
Det brasilianske tilfælde er et 
tydeligt eksempel på, at hvis 
universiteter og politikere ikke 
anerkender, at uddannelse er 
universitetets kerneområde, og 
prioriterer undervisning af hø-
jeste faglige og pædagogiske 

kvalitet, hjælper det ingenting 
at underviserne er stjernefor-
skere. 

Samtidig må de studerende 
tage deres del af ansvaret og 
dels turde kræve et højere ni-
veau fra underviserne, dels ha-
ve samme respekt for under-
visningen, som de ønsker af 
professorerne.

Jeg har efterhånden vænnet 
mig til at komme en halv time 
for sent til timerne i Internatio-
nal Politik. Så kan jeg nå at 
sætte mig til rette, finde tek-
sterne og drikke lidt vand, in-
den Carlos kommer. 

Sidste gang dukkede han ik-
ke op – han var i Argentina, 
fandt en af mine medstuderen-
de ud af efter 45 minutters 
venten. Ingen blev overraske-
de eller irriterede. Roligt tra-
skede de tilbageværende stu-
derende ud til endnu en kop 
kaffe og 45 minutters ventetid 
på næste time.

uni-avis@adm.ku.dk

I brasilien sidder underviserne i lotusstilling på katederet og sniksnakker 
om løst og fast. Når de da ikke tager til Argentina uden at give de  

studerende besked først. Cecilie Hestbæk skriver fra Rio de janeiro.
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BLOG – Cecilie Hestbæk blog-

ger fra den brasilianske million-

by, hvor hun studerer et seme-

ster.

Rio, min Rio

Cecilie Hestbæk (f. 1987) blogger for Universitetsavisen fra 

Brasilien, hvor hun er på udveksling.

I Danmark studerer Cecilie geografi på tredje år på Køben-

havns Universitet. I efterårssemestret 2010 er hun på udveks-

ling på Universidade Federal do Rio de Janeiro, hvor hun føl-

ger kurser i sociologi og international politik.

Siden Cecilie var til karneval i Rio de Janeiro for tre år siden 

har hun været forelsket i byen, og drømt om at komme tilba-

ge og lære sproget og kulturen bedre at kende. Hun bor i bo-

fællesskab med tre brasilianske unge, arbejder frivilligt i en 

favela, kæmper for at lære samba og flydende portugisisk.

Læs Cecilies blog hver uge på www.uniavisen.dk

FAKTA
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KUMMENTAR

Af: rektor Ralf Hemmingsen og 

prorektor Thomas Bjørnholm

»Vi har traditi-
on for samar-
bejde og en 
uformel om-
gangsform, 
som man ikke 
ser så mange 
andre steder. 
Det skal vi ud-
nytte.«

EN LILLE, VIRAL FILM på Internettet siger en masse 
om vores globale virkelighed: Et ungt asiatisk par nyder 
en romantisk stund i et jacuzzi. Bløde guitartoner slår 
stemningen an. Kameraet zoomer ud og afslører et ældre 
ægtepar, som også sidder i det boblende, varme vand. 
Deres grimasse er forarget og misbilligende. Så kommer 
en punch line: »Get further away from your parents. Stu-
dy in New Zealand. You’ll get far.« 

Velkommen til det globale marked for uddannelse! 
Ifølge Ben Wildavsky fra Kauffman Foundation er der i 
de sidste ti år kommet 57 procent flere internationale 
studerende. I dag er der tre millioner, og i 2025 vil vi væ-
re oppe på otte millioner, forventer Verdensbanken. 

SÅ KAGEN BLIVER STØRRE. Det skyldes ikke mindst, 
at flere asiatiske lande, med Kina i spidsen, satser ben-
hårdt på deres universiteter. På ti år har Kina tredoblet 
investeringer i universiteterne – målt som andel af BNP. 
Alene væksten i studentertallet i Kina siden 2000 oversti-
ger det totale antal af studerende i USA. I takt med op-
komsten af en kinesisk middelstand, vil flere også få råd 
til at sende deres børn på et studieophold i udlandet. 
Samtidig er bl.a. Kina og Singapore ved at blive magneter 
for studerende fra hele verden. 

Hvordan skal de gamle universiteter i vesten reagere? 
Lad os kigge ind i cockpittet hos tre af de mest globalt 
tænkende amerikanske universiteter. 

NYU ER MÅSKE det mest ekstreme tilfælde. Sammen 
med MIT og Sorbonne er de i gang med at etablere et 
’branch campus’ i Abu Dhabi i Emiraterne, hvor forskere 
fra moderuniversiteterne skal tage over og undervise i en 
periode. NYU rektor John Sexton taler om opbygningen 
af en idé-by, hvor uddannelse og kultur vokser sammen. 
Helt i den ånd er Guggenheim og Louvre i gang med at 
etablere museums-filialer på campus. 

NYU’s forretningsfilosofi er at komme tættere på ’kun-
derne’. Og man kan ikke afvise, at NYU i en situation hvor 
deres ’endowment’ er hårdt ramt af krisen, også vil styrke 
indtjeningen på studieafgifter fra velpolstrede mellem-
østlige studerende. 

DET ANDET EKSEMPEL er Stanford, som allerede er 
gennemsyret af det globale: Hver tredje VIP og ’Gradua-
te-studerende’ er fra udlandet. For et par år siden bad 
Stanfords bestyrelse om en opgørelse over universitetets 
internationale aktiviteter. Bestyrelsen fik en lang liste. 
Hvad var konklusionen på øvelsen? I det store hele at gø-
re ingenting. 

Jo, jo, Stanford skulle blive ved med at skabe mulighe-
der for studieophold og internships i udlandet, få ameri-
kanske og udenlandske studerende til at tale sammen, 
skabe mere tværfakultært internationalt samarbejde og 
hjælpe forskerne med de rent praktiske ’nuts-and-bolts’, 
når man skal have en samarbejdsaftale på plads. Men 

holdningen var også, at man ikke skulle etablere en for-
kromet bureaukratisk infrastruktur for at ændre noget, 
som fungerer godt i forvejen.  

YALE HAR I MANGE ÅR været frontløber i internatio-
naliseringen. De har etableret ’joint centres’ i Kina på ud-
valgte forskningsområder: Center for Biomedical Re-
search på Fudan Universitetet og Center for Plant Mole-
cular Genetics på Peking University. Strategien er her 
snarere at ’bygge ovenpå’ et etableret forskningsmiljø 
end at opdyrke en ny campusstemning i en arabisk ørken 
(som NYU). 

Et andet strategisk mål er at øge trafikken af studeren-
de – både ind og ud. På fem år er antallet af Yale-stude-
rende på studieophold i udlandet tredoblet. Rektor Rick 
Levin formulerer sin vision sådan: »Everybody who gra-
duates from Yale has an international friend.«

OGSÅ KU HAR FÅET mere global trafik. På ti år har vi 
fordoblet antallet af internationale studerende, så vi er 
oppe på cirka 2500 om året. Det er selvfølgelig positivt, 
særligt fordi vores evalueringer viser, at de generelt er til-
fredse med undervisningen og lærernes evne til at indgå i 
dialog. Men spørgsmålet presser sig på: Kan KU gøre end-
nu mere for at få en passende bid af det voksende marked 
for talenter?

 Helt overordnet er det værd at skæve til de faktorer, 
der normalt tiltrækker studerende: Universitetets økono-
mi, prestige, infrastruktur, undervisningssprog, hjælp til 
studiefinansiering og boliger og adgang til visum. Også af 
den grund vil KU’s fokus være på kvaliteten af de klassi-
ske kerneydelser: forskning og uddannelse. Snarere end 
at etablere et satellit-campus i den arabiske ørken eller at 
reducere KU’s brand til et jacuzzi. 

SELVFØLGELIG KAN VI OGSÅ lade os inspirere af de 
mest internationale universiteter i fx USA. Vi skal gøre os 
klart: Mange dygtige studerende i udlandet står med de-
res bachelor-bevis i hånden og vil gerne flytte til et land, 
hvor de fem år senere kan komme ud med en ph.d. 

Her kan vi lære noget af amerikanerne, som i mange år 
har været magnet for de dygtigste studerende. Men vi 
skal også være realistiske og finde en model, der passer 
til Danmark. Vi har noget særligt i Danmark, som vi skal 
værne om. Vi har tradition for samarbejde og en uformel 
omgangsform, som man ikke ser så mange andre steder. 
Det skal vi udnytte. Vi skal være internationale – på den 
danske måde. 

Kilde: Ben Wildavsky, “The Great Brain Race. How Global 

Universities are Reshaping the World”, Princeton University 

Press, 2010. 

Link til viral film: http://theinspirationroom.com/daily/2008/

get-further-away-from-your-parents-in-nz/ 

International på dansk
KU kan gøre mere for at få en passende bid af det voksende marked for talenter

DEBAT

Absurd, hvis hoved-
sprog degraderes
SPROGFAGENES FREMTID
Af Pia Tønder, cand.ling.merc og partner i Ad Hoc 

Translatørservice A/S

FRANSK, TYSK OG ENGELSK er sprog, vi ikke 
kan undvære. Derfor er det dybt bekymrende, at 
fransk målt på sidste års optag på Københavns 
Universitet var tæt på at komme ned under den 
magiske grænse på 30 studerende – derned hvor 
risikoen for økonomisk dehydrering er til stede. 

Vi taler ikke kun om den nødvendige, sprogli-
ge mangfoldighed, men også om at franskkund-
skaber giver adgang til 200 millioner mennesker 
på fem kontinenter, ligesom fransk er hoved-
sproget i EU-hovedkvarteret og i talrige andre 
organisationer inklusive FN og IOC.

Sprogkrisen i Danmark er faktisk så alvorlig, 
at den nu afgåede, franske ambassadør på en af 
sine sidste ’optrædender’ på dansk grund på det 
kraftigste advarede imod at udvande de sprogli-
ge uddannelse så meget, at vi mister konkurren-
ceevne. Hun understregede, at Danmark ikke 
kan nøjes med engelsk. En af grundpillerne i fx 
EU er netop de mange forskellige sprog, der bli-
ver talt, påpegede Mme Bérengère Quincy på 
mødet.

VI HAR NOK VÆRET klar over, at der er et pro-
blem med sprogfagene, men det er flovt at blive 
præsenteret for en så krystalklar advarsel, når vi 
ellers snakker innovation og vækst. Erhvervsli-
vet får svært ved at klare de globale udfordrin-
ger uden de mest basale sprogkundskaber, og 
her tænker jeg ikke på fransk, tysk og engelsk til 
husbehov, men på en sproglig viden der matcher 
tidens krav.

Faktum er, at der mangler en national sprog-
politik, der kan give et løft til de humanistiske 
fag og dermed til udvikling og vækst i sprogfage-
ne på universiteterne. Og hvis man absolut skal 
binde tilskud og studerende sammen, så er det 
helt afgørende, at man allerede i folkeskolen og 
ikke mindst i gymnasiet og på handelsskolerne 
motiverer eleverne gennem sproglig mangfol-
dighed, så de bliver inspireret til ikke kun at væl-
ge engelsk på universitetet. Fransk og tysk bør 
have en ligeså fremtrædende plads i skemaet. 

ENESTE LYSPUNKT ER at studerende og under-
visere åbenbart er lige så bekymrede som os, der 
til dagligt arbejder med sprogene for vore kun-
der. Her er kvaliteten i arbejdet alfa og omega 
for virksomhedernes muligheder for at begå sig 
internationalt. Derfor frygter vi naturligvis også 
for den faglige rekruttering og kan kun håbe, at 
sprogkyndige franskmænd ikke kommer til Dan-
mark og tager over. 
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mord på antikken?
SMÅFAG
Troels Engberg-Pedersen,

Professor på Teologi samt dr.phil. et theol.

KØBENHAVNS UNIVERSITETS LEDELSE i skik-
kelse af Det Humanistiske Fakultets dekanat har 
planer om at indskrænke muligheden for at tage 
en kandidatgrad i en række såkaldte småfag. 
Herunder foreslås det, at man ikke længere skal 
kunne blive cand.mag. i græsk og latin. 

Det er en katastrofe. Og det er ubegribeligt. 
Det betyder nemlig, at der fremover heller ikke 
vil blive uddannet forskere på Københavns Uni-
versitet, der centralt vil beskæftige sig med den 
klassiske oldtid. Men kan det så ikke også være 
lige meget? For det er jo ret lang tid siden. 

ALTSÅ: FOR CIRKA 60 ÅR siden underviste Hal 
Koch elever på Krogerup Højskole i et fag, han 
kaldte ’Kulturens grundvold’. Dér beskæftigede 
man sig med arven fra antikken, der som be-
kendt rummer alt fra Homer over tragedieforfat-
terne (fx Sofokles) til Sokrates, filosofferne i øv-
rigt (Platon, Aristoteles) og så videre og så vide-
re, inklusive hele den romerske verden. 

For cirka 60 år siden offentliggjorde Vilhelm 
Grønbech en lille bog, der blev en bestseller, 
med titlen ’Lyset fra Akropolis’. For cirka 60 år 
siden (eller lidt mere) skrev Hartvig Frisch, der i 
1933 havde advaret mod nazismen i bogen ’Pest 
over Europa’, om ’Athenernes statsforfatning’ og 
’Magt og ret i oldtiden’. 

Koch, Grønbech og Frisch var alle tre centrale 
kulturpersonligheder i datidens Danmark med 
stor politisk gennemslagskraft. Og de var enige 
om den klassiske oldtids afgørende betydning 
for dansk kultur. Ingen af dem kunne være ble-
vet sådan, hvis Københavns Universitet ikke hav-
de haft en kandidatuddannelse i græsk og latin 
med dertil hørende forskning.

MEN ER DET SÅ IKKE bare gået tilbage siden? 
Nej, overhovedet ikke. Fagene græsk og latin 
(eller klassisk filologi, som det engang hed) har 
blomstret på Københavns Universitet lige siden. 

En særlig charme ved de to fag er, at de i prin-
cippet dækker alt, hvad der har med den græsk-
romerske oldtid at gøre fra før 700 før Kristus og 
langt op i kristen tid. Og her har Københavns 
Universitet kunnet prale af en sand perlerække 
af forskere inden for en række af de mange dele, 
der tilsammen udgør den klassiske oldtid. Ingen 
nævnt, ingen glemt. 

Men det er umuligt at komme uden om pro-
fessor Johnny Christensen (f. 1930), der med af-
sæt i lingvistik og filosofi har dækket en kolossal 
del af både det græske og det romerske. Eller 
hvordan med professor Karsten Friis Johansen 
(1930-2010), hvis viden om græsk-romersk filo-
sofi er højt respekteret langt uden for de snævre 
rækker? Eller hvordan med prof. Jens Erik 
Skydsgaard (f. 1932), der fokuserede specielt på 
historie og romersk landbrug? For slet ikke at ta-
le om de klassiske arkæologer, der selvfølgelig 
heller ikke kunne fungere uden den klassiske fi-
lologi.

MEN LAD MIG SLUTTE med Mogens Herman 
Hansen (f. 1940), der lod sig pensionere i år ved 
en rigtig københavnerbegivenhed af en afskeds-
forelæsning, der tillige faldt sammen med of-
fentliggørelsen af et storværk (på dansk!) om 
’Demokrati som styreform og som ideologi’ (419 
sider). Er dette noget, vi bare kan undvære? Skal 
arven fra antikken virkelig gå tabt på Køben-
havns Universitet? Er det hvad globaliseringen 

skal betyde: at man fuldstændigt glemmer sine 
rødder?

Studenterne er der – parate til at lære græsk 
og latin, så de på grundsprogene kan studere 
den antikke verden i dens helhed og dens efter-
virkninger helt op til vor egen tid. De er ikke så 
mange – altså studenterne. Men de er begavede. 
Og de vil. Vil Københavns Universitets ledelse – 
inklusive den allerøverste – virkelig forhindre 
dem i det? Og vil den gøre os alle så meget fatti-
gere?

misforstået kritik
SVAR
Af Kirsten Refsing, dekan for Det Humanistiske  

Fakultet

Kære Troels Engberg-Petersen. 

JEG DELER DIN RESPEKT for antikken og for de 
meget dygtige forskere Danmark altid har haft 
på dette område. Men når du skriver, at jeg har 
planer om at nedlægge fagene græsk og latin, 
fordi »det hele er så længe siden« – så må det be-
ro på en misforståelse. 

Hvis du har studeret bilagene til forslaget, vil 
du se, at der foreslås en uddannelse i det, der 
engang hed klassisk filologi – nemlig en BA og 
en KA uddannelse i græsk og latin. Der er med 
andre ord tale om at slå fagene sammen i en ud-
dannelse, hvor det naturligvis skal være muligt 
at specialisere sig.

Både latin og græsk har småfagsstatus og 
modtager tilskud over finansloven. For mig at se 
er det et problem, at Aarhus Universitet modta-
ger tilskuddet til latin, mens vi modtager det til 
klassisk græsk. Nye udmeldinger fra ministeriet 
lyder, at man kun vil give tilskud til småfag, der 
kun findes et sted i landet. 

Hvis det fører til en opsplitning af latin og 
græsk på to forskellige universiteter, tror jeg ik-
ke vi kan videreføre fagenes stolte traditioner i 
samme grad som før. Derfor er det min hensigt 
at samle dem i en uddannelse.

Forslaget til uddannelsesreformer er nu i hø-
ring på Det Humanistiske Fakultet frem til 1. no-
vember. Høringssvarene bliver lagt på fakulte-
tets intranet, så de kan ses af alle. Herefter vil 
der i lyset af høringssvarene blive udarbejdet en 
revideret plan, som vil blive præsenteret i fakul-
tetets forskellige organer og vedtaget med even-
tuelle ændringer til implementering fra januar 
2011.

Administration  
værdsættes højere end 
undervisning

LEDERLØNNINGER
Marlene R. Edelstein, undervisningsadjunkt

DET VAR MED STOR FORARGELSE at jeg læste 
artiklen om ledernes lønforhøjelse i Universitets-
avisen nummer 7, 30. september 2010. Det ud-
kom få dage efter at vi i Engerom (Institut for 
Engelsk, Germansk og Romansk) blev præsente-
ret for endnu et sparekrav hvis følger blandt an-
det er at der med øjeblikkelig virkning bliver 
lukket for bevillinger til tjenesterejser, konferen-
cegebyrer med videre i 2010 betalt af instituttets 
ordinære driftsmidler. 

Desuden dekreteres der stop for indkøb af bø-
ger til biblioteket, stop for frugtordningen, opsi-
gelse af plantetilsynet og fjernelse af julefrokost-
tilskuddet – besparelser der rammer både insti-
tuttets faglige kvalitet og medarbejdernes alme-
ne trivsel. 

Institutlederen beklager dette forhold, men 
tilføjer at »det er desværre sådan virkeligheden 
ser ud«. 

Et par dage senere udkommer som sagt Uni-
versitetsavisen med temaet om lederlønninger. 
Her kan man på side 11 læse et udsagn fra Jens 
Oddershede, rektor på Syddansk Universitetet 
og talsmand for Danske Universiteter: »Jeg me-
ner ikke, at lønnen er særligt høj, når man tæn-
ker på størrelsen af budgettet og det ansvar, der 
følger med.« 

Hertil vil jeg gerne fremsætte to bemærknin-
ger. 

FOR DET FØRSTE kan det ikke benægtes at an-
svar burde belønnes. Der er et enormt ansvar 
forbundet med at undervise og eksaminere de 
kommende kandidater, men ikke desto mindre 
har vi på engelskstudiet i de seneste år oplevet 
så store besparelser på undervisningsområdet at 
der nu er mindst 30 studerende på hvert 1. se-
mesterhold og flere end 40 på tilvalgsholdet. 

Som det har været tilfældet så længe man kan 
huske, bliver en stor del af undervisningen fore-
taget af eksterne lektorer, ’løstansatte’ undervi-
sere med meget ringe forhold. Systemet har al-
drig haft råd til at give disse medarbejdere pen-
sionsbetalinger hvilket indebærer at mange kan 
se frem til en alderdom i fattigdom trods mange 
års undervisningsvirksomhed på landets højere 
læreranstalter. 

At der alligevel kan findes midler til at forhøje 
ledernes allerede høje lønninger er for mig at se 
et klart tegn på undervisningens lave status i for-
hold til administrationens. Er virkeligheden at 
universitetets kerneydelse er administration?

FOR DET ANDET, hvordan lever lederne op til 
deres ansvar? Måske kunne de høje lønninger 
retfærdiggøres hvis det var tydeligt at vi fik no-
get for pengene. 

I en tid hvor alting bliver evalueret, hvorfor 
får forskerne og lærerkorpset aldrig mulighed 
for at evaluere ledelsen? Anonymt, naturligvis, 
ligesom de studerendes evaluering af undervis-
ningen. 

Det er hverken forskernes, lærernes eller de 
studerendes skyld at vores universitet gentagne 
gange ligner noget fra Kafka eller Yes, Minister – 
og sommetider endda fra Monty Python. 

lad SU’en være 
– og brug metoder,  
vi ved virker! 
UDDANNELSESSTØTTE
Af formand Ea Busch-Petersen og næstformand 

Bjarke Lindemann Jepsen, Studenterrådet ved  

Københavns Universitet 

VI STUDERENDE HAR LYTTET! På bare fem år 
er vi blevet hurtigere til at gennemføre vores ud-
dannelser. Men nu lægger politikerne alligevel 
op til, at SU’en skal lægges om. 

Christiansborg bebuder, at der nu skal fokus 
på væksten – der skal gang i hjulene. For os stu-
derende betyder det, at de hurtige skal beløn-
nes, og de ikke så hurtige skal straffes, for at vi 
kan komme ud på arbejdsmarkedet og få vækst-
raten op.  

Vi studerende er vores ansvar bevidste. Vi ved 
godt, at vi skal ud og lægge penge i bøssen. Men 
hvis vi i Danmark skal have skabt et videnssam-
fund, kræver det, at vi studerende får uddannel-
se i verdensklasse. Men det kræver også, at vi får 
tid, økonomisk sikkerhed og rum til at blive de 
bedste i verden. 

DET FÅR MAN IKKE ved at skrue op for tempo-
knappen på rugbrødsmaskinen. Det får man ved 
at sikre, at de studerende har økonomisk tryg-
hed og fleksibilitet til at kunne fordybe sig, tage 
relevant studiearbejde og praktikophold eller ta-
ge et semester i udlandet. 

Alt sammen for at vi dygtiggør os, får nye in-
put og bliver dimittender – og måske senere for-
skere – i verdensklasse. 

For slet ikke at tale om den økonomiske tryg-
hed, som SU’en giver de studerende, der dumper 
eller udskyder eksaminer på grund af personlige 
årsager, sygdom – eller fordi det rent faktisk er 
udfordrende at læse en universitetsuddannelse.

DESVÆRRE LADER FLEKSIBILITET og tryghed 
ikke til at være argumenter, som regeringen har 
tænkt sig at bruge i bestræbelserne på at få flere 
igennem uddannelsessystemet i en fart. I stedet 
for saglig argumentation har man kastet sig over 
new-speak, og der er snart ikke den negative 
ladning, som ordet SU ikke er blevet sat sammen 
med.  

Langt værre er det, at regeringen tromler 
igennem med et nyt styringsredskab, selvom der 
ganske enkelt ikke er noget behov. For de stude-
rende er allerede blevet hurtigere. 

Ifølge Jyllands-Posten blev kun fem procent af 
de studerende på KU kandidater på normeret tid 
i 2005.  I 2009 var andelen allerede steget til 25 
procent. 

DER ER INGEN AF OS, der har lyst til at sidde 
fast til knæene i specialesumpen eller synes det 
er fedt at udskyde en eksamen. 

Der er brug for konkrete vejledningstiltag, 
studieprocessamtaler, mentorordninger eller 
bedre studiemiljø, og ovenstående tal tyder på, 
at sådanne tiltag allerede har haft effekt og fort-
sat virker.

Pointen burde være klar: Det giver ikke me-
ning at bruge SU’en som et styringsredskab. Der 
er langt bedre metoder til at sikre, at vi stude-
rende kommer sikkert igennem vores uddannel-
ser. Vi bliver hverken de hurtigste, dygtigste og 
klogeste i verden af at miste vores levegrundlag. 
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FØDSELSDAGSPORTRÆT

Af Ralf Hemmingsen, Andrew D. Jackson og  

Finn Aaserud

Den 7. oktober 2010 var det 125 år siden, Niels 
Bohr blev født. Det var også 25 år siden, Niels 
Bohr Arkivet blev oprettet på Bohrs 100-årsdag.  
Vi kender naturligvis alle Niels Bohr. Hans bille-
de kan fortsat ses på den danske 500-kronesed-
del.  Mange veje, institutioner, medaljer og pri-
ser bærer hans navn. Bohrs berømmelse er vir-
kelig international. En Google-søgning på ’Bohr’ 
giver 13 millioner hits. 
 Der er god grund til at fejre fødselsdagen.  

Opvækst og uddannelse
Niels Bohrs opvækst forberedte ham til en aka-
demisk karriere. Hans far, Christian, var profes-
sor i medicin og blev selv nomineret til Nobelpri-
sen.  Hans moster, Hanne Adler, var en af de to 
første kvindelige magistre i fysik.  

Livet i Bohr-familien var trygt, harmonisk og 
intellektuelt stimulerende. Det stærke, livslange 
bånd mellem Niels og hans bror, Harald, minder 
om forholdet mellem de to Ørsted-brødre, Hans 
Christian og Anders Sandøe.  

Bohrs beslutning om at studere fysik blev støt-
tet af hans far, og familiens og hans egne for-
ventninger om en karriere var store. Sådanne 
forventninger kan måske være med til at forkla-
re hans usædvanligt kortfattede ansøgning til 
Carlsbergfondet (se næste side), afsendt et par 
måneder efter, at han var blevet færdig med sin 
doktorafhandling.  

Heldigvis kendte Fondet ikke noget til vore 
dages formodede kvantitative mål for videnska-
belig kvalitet og tog denne ansøgning fra en lo-
vende ung videnskabsmand til følge.

er gjort mulige af kvantemekanikken – fra halv-
ledere i computerchips til lasere i CD-afspillere, 
magnetisk resonans-scanning på hospitaler og 
meget mere.  

Men Bohr var motiveret af videnskabelig nys-
gerrighed og ikke af de potentielle praktiske an-
vendelser af sit arbejde. Som Ørsted sagde: »Vi-
denskaben maa da dyrkes for dens egen 
Skyld.… At dette nu ogsaa i den lavere Kreds 
frembringer de herligste Frugter, er en Følge af 
den Fornuftharmonie, der besjæler alt.«  

Opdagelser som Bohrs er sjældne, og det kan 
tage lang tid, før deres frugter modner. Eftersom 
dette ikke er i overensstemmelse med det politi-
ske behov for at høste før det næste valg, fore-
kommer det mere fornuftigt at overlade opga-
ven med at identificere og dyrke de mest loven-
de videnskabsmænd til universiteterne end til 
regeringsinstanser eller strategiske udvalg.  

I betragtning af de enorme økonomiske kon-
sekvenser af store videnskabelige opdagelser 
som Bohrs, er det i samfundets bedste interesse 
at støtte sådanne aktiviteter gavmildt og være 
tålmodig. I nutiden er balancen mellem frie og 
strategiske midler vippet for lang væk fra den 
forskerdrevne, frie forskning.

Et institut for teoretisk fysik.
Før Bohrs ’nye verden’ kunne realiseres, var det 
nødvendigt at udvikle de spirende idéer fra 
1913-artiklerne til en fuldbåren kvanteteori, og 
for at løse denne opgave, havde Bohr brug for et 
institut at arbejde i.  

Efter store anstrengelser og med en kombina-
tion af offentlig og privat støtte blev Universite-
tets Institut for Teoretisk Fysik endelig åbnet på 
Blegdamsvej i 1921. Bohr havde længe forudset 
dette, og han vidste, hvordan Institutet skulle le-
des. Som ’pater familias’ udvalgte han de bedste 
og kvikkeste unge internationale videnskabs-
mænd – kun tre af den første videnskabelige 
stab på syv var danske.  

Den internationale rekruttering blev yderlige-
re påskyndet efter at Bohr fik Nobelprisen i 
1922.  København var allerede på det tidspunkt 
almindeligt anerkendt som arnested for nye ud-
viklinger inden for kvanteteorien og blev hurtigt 

VIDENSKABET

Hvad kan Niels bohr  sige os i dag?

Historien om bohrs ene-
stående geni er fascine-
rende, og hans eksempel 
kan give os indsigt i den 
rolle, som grundforsknin-
gen og de, som arbejder 
med den, kan og bør  
spille i det moderne  
samfund.

I september 1911 tog Bohr til Cambridge Uni-
versity for at arbejde med J. J. Thomson, elek-
tronens opdager og en berømt ekspert i atomte-
ori. Det var ikke en klog beslutning. Thomson 
havde ikke den fornødne tålmodighed over for 
Bohrs tøvende engelsk og påskønnede ikke den 
yngre mands kritik af sit arbejde. 

Derfor besluttede Bohr sig for at flytte til Man-
chester for at arbejde med Ernest Rutherford, 
som kort tid forinden på baggrund af grundige 
eksperimenter havde opdaget atomkernens eksi-
stens.  De to kom godt ud af de med hinanden, 
og Bohr trivedes hos Rutherford, en mand, der 
ifølge en nær kollega »had no cleverness – just 
greatness.«  

Atomteori
Rutherford havde sin egen model af atomet, i 
hvilken de negativt ladede elektroner kredser 
om den positivt ladede kerne. Uheldigvis viser 
den klassiske fysik, at et sådan brintatoms leve-
tid vil være en lille brøkdel af et sekund. Naturen 
viser imidlertid, at brintatomer er stabile. 

Det var denne modsætning, som Bohr ønske-
de at opklare, og Rutherford støttede Bohrs be-
slutning om at opgive sit eksperimentelle arbej-
de for at koncentrere sig om den. 

Bohr vendte hjem til København sommeren 
1912, og forskellige omstændigheder, blandt an-
det undervisningsforpligtelser og brylluppet 
med Margrethe Nørlund i august, bevirkede, at 
arbejdet trak længere ud end forventet.  

I 1913 kom hans løsning på problemet i form 
af tre artikler, der bestred den klassiske fysiks 
principper og lagde grunden til kvanteteorien.  

Den umiddelbare reaktion på disse artikler 
var blandet. Mens mange ældre videnskabs-
mænd, selv Rutherford, var skeptiske, var den 
yngre generation, heriblandt Einstein, begejstret 
og positiv. J.J. Thomson ignorerede simpelthen 
Bohrs bidrag.  

Frugterne af Bohrs forskning
I dag kan vi ikke ignorere konsekvenserne af 
Bohrs arbejde. Det har ændret vores verden. Det 
anslås, at 30 procent af USA’s nuværende brut-
tonationalprodukt er baseret på opfindelser, der 

et Mekka for andre, der søgte en kyndig tilhører-
skare for deres idéer.  

Som New York Times skrev i 1924: 
»At arbejde med Dr. Bohr betragtes af viden-

skabsmænd som at arbejde med den førende 
eksponent for den nye atomfysik.« 

Den specielle Bohratmosfære
Atmosfæren på instituttet var intens og til tider 
udmattende. Tonen var bestemt, men venlig, og 
Bohrs mest negative kommentar ved offentlige 
forelæsninger siges at være, at den fremsatte idé 
var ’interessant’. Selv de mest fremtrædende gæ-
ster kan endnu i dag mærke den specielle atmo-
sfære, der stadig hersker i Bohrs berømte Audi-
torium A. 

Niels Bohr beskyttede sine medarbejdere mod 
administrative og økonomiske spørgsmål, som 
uundgåeligt lagde mere og mere beslag på hans 
tid. De detaljerede beskrivelser i hans senere an-
søgninger står i skærende kontrast til hans brev 
til Carlsbergfonden fra 1911, og han havde stort 
held til at tiltrække økonomisk støtte fra private 
fonde i Danmark og i udlandet.  

Den første udvidelse af Institutet blev finan-
sieret af Rockefellers International Education 
Board i 1924 og af yderligere midler fra Carls-
bergfonden. Tilbygningen understregede følel-
sen af ’familie’, med Niels Bohr boende i den ene 
ende af det udvidede institut, og, fra 1934, Ha-
ralds Institut for Matematik i den anden.  

Selv om tiderne og omstændighederne har 
ændret sig, er det stadigvæk en god idé at skær-
me unge videnskabsfolk fra administrative og 
økonomiske pligter. I særdeleshed giver Niels 
Bohrs fremgangsmåde en sammenhængende vi-
sion af institutionens langsigtede mål og strate-
gier for opfyldelsen af disse.  

Bohrs fremgangsmåde blev med succes eks-
porteret til andre forskningsinstitutioner verden 
over, da hans yngre medarbejdere fik faste stil-
linger andre steder.

Fra kvantemekanik til kernefysik.
Med flere resurser og hårdt arbejde blev opga-
ven med at formulere kvantemekanikken, som 
vi kender den, fuldført i løbet af 1920’erne. An-

BRØDRE – Harald og Niels Bohr, ca. 1902. BOHRS LÆREMESTER – Ernest Rutherford og hans kone Mary 

(helt til venstre) sammen med Bohr og Bohrs kone Margrethe, Cam-

bridge, 1930.
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»international Kontrol med alle Foretagender, 
der … kunne blive Kilde til en Katastrofe.«  

I juni 1950 udsendte Bohr den væsentligste 
offentlige formulering af sin åben-verden politik 
i et åbent brev til Trygve Lie, de Forenede Natio-
ners generalsekretær. Budskabet heri blev stort 
set ignoreret, i høj grad på grund af Koreakri-
gens udbrud to uger senere.  

Bohrs livslange arbejde for åbenhed og inter-
nationalt samarbejde blev fortsat af andre efter 
hans død. Under hele Den kolde krig var hans 
institut mødested for fysikere fra begge sider af 
Jerntæppet. 

Hans Åbne Brev er værd at læse selv i dag. 
Selv om det er klart, at hans videnskabelige ry 
gav ham særlig adgang til de politiske beslut-
ningstagere, gør hans argumenter ikke krav på 
at være den videnskabelige ’sandhed’, men re-
præsenterer snarere en oplyst og bekymret bor-
gers etiske synspunkter.  Videnskabelige delta-
gere i vore dages politiske debat ville gøre klogt i 
at følge hans eksempel.

Niels Bohr Arkivet
Niels Bohr Arkivet har en langt mindre drama-
tisk historie. Det er opbevaringssted for største-
delen af Bohrs videnskabelige og personlige pa-
pirer, og dets vigtigste opgave indtil nu har væ-
ret udgivelsen af Bohrs samlede værker i tolv 
bind, fuldført i 2007.  

Arkivets nuværende aktiviteter spænder fra at 
arrangere videnskabshistoriske seminarer for 
den brede offentlighed til deponering af yderli-
gere relevant arkivmateriale og den omfattende 
opgave med at digitalisere dets store samling af 
dokumenter, billeder, film og lydoptagelser for 
at fremme adgangen til disse værdifulde og fa-
scinerende historiske akter. 

I samarbejde med andre institutioner er Niels 
Bohr Arkivet og Københavns Universitet ved at 
forberede markeringen af hundredåret for Bohrs 
tre afgørende artikler fra 1913 med en række be-
givenheder og publikationer, der berører alle fa-
cetter af Bohrs bemærkelsesværdige liv og karri-
ere.  

Der er meget at fejre! 

vendelsen af disse idéer til at løse praktiske pro-
blemer blev i stor udstrækning overladt til an-
dre. 

Selv om Bohr og hans medarbejdere fortsat 
beskæftigede sig med de mange erkendelses-
mæssige spørgsmål, som kvantemekanikken rej-
ste, vendte de nu deres videnskabelige opmærk-
somhed mod den eksperimentelle og teoretiske 
undersøgelse af Rutherfords atomkerne. 

I særdeleshed udviklede Bohr og hans unge 
danske medarbejder Fritz Kalckar den enkle og 
meget frugtbare ’dråbemodel’, ifølge hvilken 
atomkernen betragtes som en klassisk væskedrå-
be, hvor protoner og neutroner spiller moleky-
lernes rolle.  

Denne model var af central betydning for 
Bohrs anden revolutionerende opdagelse. I julen 
1938 diskuterede Lise Meitner og hendes nevø, 
Otto Frisch, det ejendommelige resultat, at ke-
miske analyser havde afsløret tilstedeværelsen 
af barium i en prøve af uran, der var blevet be-
strålet med neutroner. Ved hjælp af Bohrs drå-
bemodel konkluderede de, at dette kunne skyl-
des urankernens spaltning.  

Kernespaltning  
Ved hjemkomsten til København fortalte Frisch 
Bohr om deres idé, og Bohr indså straks, at de 
havde ret. Kort efter rejste Bohr til Princeton på 
et planlagt frisemester, og der arbejdede han 
med den unge John A. Wheeler på at formulere 
en omfattende teori for kernespaltning.  

Denne teori, understøttet af eksperimenter, 
viste snart, at den relativt sjældne isotop 235U i 
princippet kunne opretholde en kædereaktion 
med frigørelse af enorme mængder energi, en-
ten kontrolleret til produktion af elektricitet el-
ler ukontrolleret som et kernevåben.  

Trods voksende frygt for krig i Europa blev 
disse muligheder diskuteret åbent både i den vi-
denskabelige litteratur og i dagspressen. Den al-
mindelige opfattelse var, at på grund af de enor-
me tekniske vanskeligheder forbundet med at 
fremskaffe tilstrækkelige mængder 235U, kunne 
ingen af mulighederne realiseres. Dette forblev 
Bohrs synspunkt, indtil han blev briefet om 
Manhattan Projektet i London i oktober 1943. 

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.

Hvad kan Niels bohr  sige os i dag?

»Opdagelser som 
Bohrs er sjældne, og 
det kan tage lang tid, 
før deres frugter 
modner.«

På en vis måde havde Bohr ret. I midten af 
1930’erne havde Franklin D. Roosevelt oprettet 
Tennessee Valley Authority som et offentligt 
projekt, der skulle bekæmpe arbejdsløsheden i 
de sydøstlige stater gennem opbygningen af hy-
droelektriske anlæg langs Tennessee-floden. 
Hvis det ikke havde været for denne ellers 
ubrugte elektriske kraft, forekommer det usand-
synligt, at USA ville have været i stand til at pro-
ducere tilstrækkelige mængder 235U ved elek-
tromagnetisk udskillelse.

Atombomben og ’den åbne verden’
Bohr og hans søn, Aage, kom første gang til 
Manhattan Projektet i Los Alamos, New Mexico, 
i slutningen af december 1943 og vendte flere 
gange tilbage i løbet af krigen. Bohrs største be-
kymring i denne periode var imidlertid kerne-
våbnenes politiske implikationer, og han forudså 
med rette farerne for et kernevåbenkapløb.  

Efter hans mening var den eneste måde, hvor-
på man kunne opnå en stabil verden efter kri-
gen, at informere de russiske allierede i al fortro-
lighed om atombombeprojektets eksistens. Et 
møde med Churchill om sagen i april 1944 var 
intet mindre end en katastrofe.  

I august udtrykte Bohr i stærke vendinger sine 
synspunkter i en samtale med Roosevelt og følte, 
at han havde fået en positiv reaktion. I et brev til 
Lord Cherwell i september 1944 erklærede 
Churchill, at »Bohr burde spærres inde eller i 
hvert fald overbevises om, at han er på kanten af 
dødelige forbrydelser.« 

Churchill kendte til Bohrs venskab med Lev 
Landau og Pyotr Kapitza, Ruslands førende fysi-
kere, og han kendte til det brev, hvor Kapitza 
havde inviteret Bohr og hans familie til Rusland, 
»hvor alt vil blive gjort for at give dig et tilflugts-
sted.« Da Churchill anså Bohr for at være poten-
tiel forræder, var han immun over for den dan-
ske videnskabsmands opfordring til åbenhed.  

Karakteristisk nok blev Bohr ved. To dage ef-
ter bombningen af Nagasaki den 11. August 
1945, offentliggjorde han en artikel i den engel-
ske avis The Times (og både i Politiken og Ber-
lingske Tidende), hvori han argumenterede for 
»fri Adgang til fuld videnskabelig Oplysning« og 

»Selv om tiderne og 
omstændighederne 
har ændret sig, er det 
stadigvæk en god idé 
at skærme unge vi-
denskabsfolk fra ad-
ministrative og øko-
nomiske pligter.«

ANSØGNING – Bohrs ansøgning til Carlsbergfondet om et udenlands-

ophold. Ansøgningen var skrevet på et stort folioark.

UFORMEL SAMMENKOMST – i det berømte Auditorium A, 

1922.  Fra venstre, fysikerne H.M. Hansen, Niels Bohr, H.A. Kramers, 

Svein Rosseland og Paul Ehrenfest.

BOHRS ATOMMODEL – og oprettelsen af 

instituttet, fremstillet som en del af en tegneserie 

af den russisk-amerikanske fysiker George Gamow, 

der var en trofast gæst i København i mellemkrigs-

tiden.
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Ibn Serapion: A physician at 
the Crossroads between East 
and West
FOREDRAG – Af professor, D.Phil. Peter E. Por-

mann, Department of Classics and Ancient Hi-

story, University of Warwick

Tid: 9/11 kl. 19.30

Sted: Auditoriet, Medicinsk Museion, Bredgade 

62

Arr.: Dansk Medicinsk-historisk Selskab

Dopingkonference
INTERNATIONAL KONFERENCE – Body en-

hancements and (il)legal drugs in sport and 

exercise – human and social perspectives

Tid: 10-12/11

Sted: Institut for Idræt

Arr.:  www.ifi.ku.dk/dopingconference2010 

Motility and directed 
 migration of zebrafish germ 
cells
MOMED SEMINAR – By Prof. Dr. Erez Raz, 

Münster Institute of Cell Biology. Hosted by 

Cord Brakebusch, BRIC

Tid: 11/11 kl. 13-14

Sted: Copenhagen Biocenter, seminar room  

1-2-03

Arr.: www.bric.dk

Novel mitosis targeting  miRNAs 
and siRNAs
MOMED SEMINAR – By Dr. Marko Kallio, 

 University of Turku. Hosted by Jakob Nilsson, BRIC

Tid: 4/11 kl. 13-14

Sted: Copenhagen Biocenter, seminar room  

1-2-03

Arr.: www.bric.dk

New Genetic Mouse Models 
FORSKNINGSSEMINAR – New Genetic Mouse Mo-

dels Reveal Molecular Regulation of Glucose Trans-

port and Glycogen Storage in Muscle ved Kei Saka-

moto, MRC Protein Phosphorylation Unit, College 

of Life Sciences, University of Dundee, Scotland

Tid: 4/11 kl. 15.00-16.30

Sted: Auditorium 3, August Krogh Bygningen, Uni-

versitetsparken 13

Arr.: Forskergruppen Molekylær Fysiologi, Institut 

for Idræt, www.ifi.ku.dk/begivenheder/kei_saka-

moto_seminar/

Fra Bernhard af Clairvaux til 
Roland Barthes og tilbage igen
TILTRÆDELSESFORELÆSNING – Fire nedslag i 

kirke- og åndshistorien af professor Mette Birkedal 

Bruun

Tid: 5/11 kl. 14.00

Sted: Købmagergade 44-46, 1., Auditorium 7

Arr.: Det Teologiske Fakultet. Efter forelæsningen 

er afdelingen vært ved en reception

EU og fredagsøl i Studenter
huset
EU I ØJENHØJDE – Hør Dan Jørgensen (MEP) om 

kunsten at kommunikere EU-politik og se også, 

hvem der vinder Europa-Husets plakatkonkurrence 

for kunst- og designstuderende. Gratis øl

Tid: 5/11 kl. 15.00-16.00

Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52 

Arr.: Europa-Huset

Psykoanalyse (Freud – Lacan)
INTRODUKTION – Af René Rasmussen

Tid: 6/11 kl. 15.00-17.00 

Sted: Vesterbro Kulturhus

Arrangør: NLS – Kbh., reneras@hum.ku.dk

Brugen af gravgods i midde l
alderens Danmark
FROKOSTMØDE – Oplæg af mag.art. Anine Mad-

vig Struer

Tid: 8/11 kl. 12

Sted: KUA, Njalsgade, lokale 16.1.32

Arr.: Middelaldercentret

Indvandring til Danmark
AKTUELT FRA FORSKNINGEN – Foredrag med 

undertitlen 'Værdifuld drivkraft eller trussel mod 

velfærdsstaten?' af professor, dr.polit. Niels Kær-

gård

Tid: 8/11 kl. 19.30

Sted: H.C. Andersens Boulevard 35

Arr.: Videnskabernes Selskab. Gratis billetter på 

www.royalacademy.dk

Manga og billedkunst – aktuel 
visuel kultur fra Japan
FOREDRAG – Af Gunhild Borggren

Tid: 9/11 kl. 17-18

Sted: Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kgs. 

Nytorv 1, opgang E, 1. sal., det italienske auditori-

um

Arr.: Kunsthistorie og Visuel Kultur, KU

Foredrag i Lingvistkredsen
ÅRSMØDE – Efterfulgt af Bjarne Ørsnes, Freie 

Universität Berlin: 'Den Reportive Passiv' på dansk 

– og hvordan den oversættes til tysk

Tid: 9/11 kl. 19.00-21.00

Sted: Ny KUA, Njalsgade 136, lokale 21.1.15 

Arr.: www.lingvistkredsen.dk

Bolig søges

Centrale København
Professor i socialantropologi 

som ska forska i Danmark mel-

lan jan-sept 2011 söker en lä-

genhet att hyra i centrala Kö-

penhamn. Är icke-rökare, sköt-

sam, lugn, pålitlig, osv.

Kontakt: E-mail: dkulick@uchi-

cago.edu.

Bolig udlejes

Copenhagen N
Period: From Dec. 1-10 to Dec. 

31-11. Apartment 4 rooms, 104 

sqm. Fully furnished, completely 

modernized w. Internet, dish-

washer, wood-burning stove, 

washing machine, dryer, green 

backyard. Rent 10.300 kr. excl. 

heat, electricity & cable tv. 

 Deposit 3 months' rent. Non 

smoker.

Contact: info@vadvad.dk,  

tel. 6060 2172.

Frederiksberg 
Periode: Fra 1. november til 

 juni. 65 kvm., toværelses lejlig-

hed med to balkoner, køkken, 

badeværelse. Tæt ved park. Ud-

lejes til ikkeryger, gerne ældre 

person. 6.000 kr. depositum, 

husleje 6.000 kr. 

Kontakt: Sadola2006@yahoo.dk, 

tlf. 6116 0854.

VIPstillinger

Jura

Professorat i forsikringsret
Ved ansættelse lægges der af-

gørende vægt på dokumenteret 

høj grad af original videnskabe-

lig produktion på internationalt 

niveau, herunder at ansøgeren 

har videreudviklet fagområdet, 

evner og mulighed for fortsat at 

videreudvikle fagområdet, og 

evne til forskningsledelse og 

vare tagelse af andre ledelses-

funktioner og undervisnings-

mæssige kvalifikationer. 

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

ger/.

Ansøgningsfrist: 30/11-10,  

kl. 12.00.

Adjunktur i retsvidenskab
Ansættelse forudsætter viden-

skabelige kvalifikationer som 

ph.d. eller tilsvarende inden for 

det pågældende forskningsom-

råde. Ved den samlede vurde-

ring af den enkelte ansøger 

lægges der vægt på ansøgerens 

forsknings- og undervisnings-

potentiale.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

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

ger/.

Ansøgningsfrist: 13/12-10,  

kl. 12.00.

Eksterne undervisere
Ledige stillinger som ekstern un-

derviser på den juridiske bache-

lor- og kandidatuddannelse er 

opslået til besættelse pr. 1/2-11 

og senere.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.ku.dk/stillinger/

vip/. Stillingerne skal søges elek-

tronisk. 

Ansøgningsfrist: 7/11-10,  

kl. 24.00.

Sundhedsvidenskab

Associate Professor in Public 
Health Prevention
Department of Public Health, 

Section of Social Medicine offers 

a position as associate professor. 

The position will be in both re-

search and teaching in public 

 health prevention with a focus 

on interventions and policies to 

reduce social inequalities in 

 health. 

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger.

Application deadline: 15 No-

vember 2010.

Assistant Professorship in 
Development Economics 
Department of Economics invi-

tes applications by economists 

with distinguished research re-

cords.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. 

See www.econ.ku.dk/Depart-

ment/Jobs.

Application deadline: 1 Decem-

ber 2010 at 12 noon.

Naturvidenskab

Professorship with special 
duties in Greenland 
Associate Professorship or Assi-

stant Professorship as Scientific 

Leader at Arctic Station, Qeqer-

tarsuaq, Greenland; up to  

3  years.

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger. 

Application deadline: 15/11-10 

at 12 noon.

Ph.d.stipendier

Dansk Editionshistorie
Der opslås et treårigt 

ph.d.-stipendium i tilknytning til 

det tværfaglige forskningspro-

jekt Dansk Editionshistorie ved 

Institut for Nordiske Studier og 

Sprogvidenskab. Projektet be-

gynder den 1. januar 2011, og 

stipendiet ønskes besat snarest 

derefter.

Fuldt opslag: Dette uddrag kan 

ikke danne grundlag for ansøg-

ning. Se www.phd.hum.ku.dk/

Blivph.d./stipendieopslag/.

Ansøgningsfrist: 10/11-10  

kl. 12.00.

Ph.d.forsvar

Jura

Nikolaj Nielsen
Titel: Retten til et hjem – ejen-

domsret, privatliv og forsørgel-

se.

Tid: 26/11 kl. 10.00.

Sted: Bispetorvet 1-3, 2. sal, lo-

kale 214.

Afhandlingen kan bestilles ved 

henvendelse til phd@jur.ku.dk.  

Sundhedsvidenskab

Tine Dalby 
Titel: Whooping cough serolo-

gy: development of a diagnostic 

method and use of this method 

for seroprevalence studies in 

Denmark

Tid: 10/11-10 kl. 14.00-17.00. 

Sted: Foredragssalen, Bygn. 42, 

opg. B, Statens Serum Institut, 

Artillerivej 5.

Afhandlingen kan fås ved hen-

vendelse til tid@ssi.dk. 

Dorte Nellemann Sørensen
Titel: Diabetic Macular Oedema: 

Study of the Breakdown of the 

Blood-Retinal-Barrier with 

 Glycerol as Tracer.

Tid: 12/11 kl. 11.00-14.00. 

Sted: Auditorium C, Glostrup 

Hospital, Nordre Ringvej 57. 

Afhandlingen kan fås ved hen-

vendelse til dornel@dadlnet.dk.   

BOLIGER FORSVARSTILLINGERFurnished Rooms in shared 
house 
Two rooms on the first floor in 

142 sqm. house, furnished with 

a bed, closet and shelves. The 

common living room and 

 kitchen downstairs are fully 

 furnished and equipped. Just 

 arrive with your suitcase. DKK 

4.500 per month for one room. 

Contact: E-mail: Niels.R.Hansen@

math.ku.dk.
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Tiltrædelser

Peter Jakobsen 
PROFESSOR I SPACE SCIENCE – 

Peter Jakobsen, ph.d. i astrofysik, 

bliver Danmarks første professor i 

Space Science, altså rumforskning, 

på Niels Bohr Institutet. Peter Ja-

kobsens store speciale er udforsk-

ning af universet ved hjælp af teleskoper i rummet. 

Morten Jastrup
KOMMUNIKATIONSCHEF – Det 

Sundhedsvidenskabelige Fakultet 

har fået ny kommunikationschef 1. 

november 2010. Morten Jastrup 

har de seneste 3 år arbejdet som 

selvstændig kommunikationskon-

sulent og har tidligere været ansat 

som videnskabsredaktør på Politiken, og som projekt-

leder ved Teknologirådet. Morten Jastrup får det over-

ordnede ansvar for fakultetets interne og eksterne 

kommunikation. 

Udnævnelser

Anna K. Jäger 
ETNOFARMAKOLOGI – Lektor på 

Det Farmaceutiske Fakultet Anna 

K. Jäger er valgt til præsident for 

International Society for Ethnop-

harmacology, hvor hun overtager 

posten i 2012 efter to år som presi-

dent-elect. Som etnofarmakolog 

tager Anna Jägers forskning udgangspunkt i møder 

med fremmede folkeslags medicinmænd, troldmænd 

og healere. Hun undersøger om der deres traditionelle 

medicin findes aktive stoffer, som virker mod de syg-

domme de gives imod. 

Priser

Professor Lars Vedel 
 Kessing
BIPOLÆRE LIDELSER – Lars 

Kessing fra Det Sundhedsvi-

denskabelige Fakultet, KU og 

overlæge ved Psykiatrisk Cen-

ter København, Rigshospitalet 

er modtager af årets NARSAD Bipolar Mood Disor-

der Research Prize. Lars Kessing modtager prisen 

for sin kliniske og registerbaserede forskning i bi-

polære lidelser gennem de sidste 10-15 år. Bl.a. 

har han vist, at bipolar lidelse hænger sammen 

med en øget forekomst af demens, og at fortsat 

behandling med stoffet litium mindsker denne ri-

siko.

Christopher Pethick 
FYSIKFORSKNING – Professor 

ved Niels Bohr Institutet Chri-

stopher Pethic er blevet tildelt 

den fornemme amerikanske 

Hans A. Bethe Prize, der gives 

af American Physical Society 

som anerkendelse for fremragende forskning in-

den for fysik. Chris Pethick får prisen »for sit 

grundlæggende bidrag til forståelsen af atomker-

nestof ved meget stor tæthed, strukturen af neu-

tronstjerner, deres afkøling and de relaterede 

neutrino-processer og astrofysiske fænomener«.

Livets anden oprindelse
FOREDRAG – Af professor Steen Rasmussen, 

Syddansk Universitet 

Tid: 11/11 kl. 19.30

Sted: August Krogh Bygningen, Universitets-

parken 13, Auditorium 01

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening, www.aki.

ku.dk/dnf

Asian Diversity in a Global 
 Context 
INTERNATIONAL CONFERENCE – Se pro-

grammet på http://asiandynamics.ku.dk/asian_

diversity_conference/

Tid: 11-13/11 

Sted: Se hjemmesiden

Arr.: Asian Dynamics Initiative

Asienstudiers 50 års  
jubilæum  
RECEPTION – Arrangement indledes med de-

kanens festtale efterfulgt af indslag fra Asiens-

afdelingens medarbejdere og gæster

Tid: 12/11 kl. 17.30-19.00

Sted: Snorresgade 17-19, 1. sal 

Arr.: Institut for Tværkulturelle og Regionale 

Studier

Videodokumentation af dans
SEMINAR – Oplæg af specialestuderende Sofie 

Mønster. Præsentation af eksempler fra dansearki-

vets videoproduktioner. Workshop i balladedans/

kædedans ved Judy Ryslander 

Tid: 14/11 kl. 13.30-17.00

Sted: Nye KUA, lokale 21.3.52 

Arr.: Dansk Dansehistorisk Arkiv. Tilmelding til 

Henning Urup, tlf. 4585 6962

 

Coaching som narrativ 
samskabende praksis
FOREDRAG – Lene Gilkrog er professor i idræts- 

og coachingpsykologi. Foredraget har undertitlen 

'intervention og oplevede effekter'

Tid: 15/11 kl. 16-17.30

Sted: Store Auditorium, Institut for Idræt

Arr.: Institut for Idræt

European Molecular Biology 
Laboratory
FOREDRAG – Af professor Lars Juhl Jensen, NNF 

Center for Protein Research

Tid: 15/11 kl. 19.30

Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7

Arr.: Selskabet for Naturlærens Udbredelse, www.

naturvidenskab.net

Wannabe U: Inside the 
 Corporate University
GÆSTEFORELÆSNING – Gaye Tuchman, pro-

fessor of sociology at University of Connecticut, 

USA

Tid: 16/11 kl. 10-12

Sted: Nye KUA, Njalsgade 136, lokale 27.0.17

Arr.: Satsningsområdet Kulturens Medialise-

ring, Institut for Medier, Erkendelse og Formid-

ling

 

NAVNE

Albert Gjedde
ERHOFF PRISEN – Professor i 

neurobiologi og farmakologi 

Albert Gjedde, Det Sundheds-

videnskabelige Fakultet, mod-

tager Erhoff Prisen 2010. Prisen 

er en hæderspris på 300.000 

kr., der tildeles på baggrund af kollegiale norme-

ringer til en person eller institution, som har ud-

ført en helt ekstraordinær og international aner-

kendt indsats inden for udforskning eller behand-

ling af sygdomme. Professor Albert Gjedde er især 

kendt for studier af signalstoffet dopamin, hjer-

nens stofskifte og signalering samt bevidsthed.

Lisa Bøge Christensen
SAMFUNDSODONTOLOGI – 

Lektor ph.d. Lisa Bøge Chri-

stensen fra Odontologisk Insti-

tut har modtaget 2,2 mio. kr. 

til forskning i oral status og ca-

rieserfaring blandt brugere af 

voksentandplejen. Bevillingen gennem 'Midler til 

fælles foranstaltninger på tandlægeområdet' 

kommer fra Tandlægefonden, som er indstiftet i 

overenskomst mellem Tandlægeforeningen og re-

gionerne. 

Per Bech
LUNDBECKFONDEN – Profes-

sor, dr.med. Per Bech, Psykia-

trisk Center Nordsjælland og 

Københavns Universitet har 

modtaget 2.265.612 kr. fra 

Lundbeckfonden til forsknings-

projektet 'Behandling med Pulserende Elektro-

magnetiske Felter hos patienter med behandlings-

resistent depression i farmakologisk antidepressiv 

behandling', som skal udføres i de næste to år.

Using ethnographic data about an American flagship 

university, Gaye Tuchman considers its responses to 

both economic and demographic changes in higher 

education. She argues that rather than universities 

being subordinated to the production and transmittal 

of knowledge, as was once the case, knowledge is 

now subordinated to the needs of universities for pro-

fit and recognition. Seeking profit, the university ad-

ministration engages in a 'new managerialism' that se-

eks to maximize efficiency, economy, and effectiveness 

and, as a by-pro duct, undercuts faculty authority by 

implementing change from the top down.
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16.-17. november  18. november    22. november

forsøger at sætte nogle ord på, hvorfor man 
som studerende gider arbejde fuld tid på stu-
denterpolitik uden at få en klink for det.

»Det var ikke målet, at jeg skulle være for-
mand for Studenterrådet, da jeg startede på 
mit studie. Det er kommet hen ad vejen. For 
mig er det utroligt meningsgivende at være i 
Studenterrådet. Jeg kan ikke lade være med 
at lave politik, og samtidig er her et stærkt 
socialt fællesskab,« siger hun.

ser@adm.ku.dk

Nyt formandskab i 
Studenterrådet

Ved Studenterrådets årlige 

general forsamling blev den gamle 

garde af tillidsvalgte studenter-

politikere udskiftet med nye kræf-

ter. det nyvalgte formandspar er 

klar til at slås for SU'en
NYVALGTE – Formand Ea Busch-Petersen (f. 1984) læser Folkesundhedsvidenskab på 

9. semester. Hun har siddet i Studenterrådets bestyrelse og forretningsudvalg det sidste 

år, og har desuden været aktiv i studienævnet på Folkesundhedsvidenskab i tre år. 

Næstformand Bjarke Lindemann Jepsen (f. 1987) læser Retorik på 5. semester. Han har 

også siddet i Studenterrådets bestyrelse det sidste år og har derudover været aktiv i 

Humrådet.

VAGTSKIFTE

Af Sune Engel Rasmussen

Studenterrådet ved Københavns Universitet 
holdt generalforsamling og politikkonference 
16. oktober, en ny ledelse blev valgt, og linjerne 
for det kommende studenterpolitiske år kridtet 
op.

Afgående formand og næstformand Anne Bie 
Hansen og Bjarke Thomas Rubow afløses af hen-
holdsvis Ea Busch-Petersen, der læser Folke-
sundhedsvidenskab, og Bjarke Lindemann fra 
Retorik.

Formandsparret blev valgt ind uden modkan-
didater af de omtrent 70 deltagende repræsen-
tanter fra 25 fag og samtlige otte fakulteter. 

Tyrkerfrygt og tyrkerskat. 
 Islamofobi, religion og politik i 
ældre tid
FOREDRAG – Af professor emeritus, dr.theol. 

Martin Schwarz Lausten, som har udgivet en bog 

om emnet

Tid: 16/11 kl. 19.30

Sted: Kældercaféen, Købmagergade 44, kælderen, 

over gården. 25 kr. for ikke-medlemmer 

Arr.: Teologisk Forening

Anvendt Eksistenspsykologi
FOREDRAG – Sune Frølund, ph.d., lektor ved DPU 

taler om perversioner i Medard Boss' 'Daseinanaly-

se', den eksistentielle psykologi i originalaftapning 

– som den flød fra hestens egen mund: filosoffen 

Martin Heidegger

Tid: 17/11 kl. 19-21

Sted: CSS, Østerfarimagsgade 5, lokale 1.1.18

Arr.: Forum for eksistentiel psykologi og terapi 

(mindre entre for ikke-medlemmer)

Køn, krop og Kompetencer
TEMADAG – Præsentationer; ideer og visioner til 

fremtidens undervisning med et kønsperspektiv på 

KU

Tid: 17/11 kl. 12.00 til 17.00

Sted: Alexandersalen, Bispetorv

Arr.: Koordinationen for Kønsforskning, www.ko-

ensforskning.soc.ku.dk 

Quantitative interaction 
 proteomics
MOMED SEMINAR – Quantitative interaction 

proteomics and genome wide profiling of epige-

netic histone marks and their readers by Dr. Mi-

chiel Vermeulen, University Medical Center 

Utrecht. Hosted by Michael L. Nielsen, NNF Centre 

for Protein Research

Tid: 18/11 kl. 13-14

Sted: Copenhagen Biocenter, seminar room 1-2-03

Arr.: www.bric.dk

Flere veje til Gud?
FOREDRAG – Af domprovst Anders Gadegaard. 

Hvis Jesus er vejen, livet og sandheden, har kristne 

så patent på frelsen, eller frelser Gud, hvem han 

vil, uanset livsanskuelse? 

Tid: 18/11 kl. 20

Sted: Studenterkredsen, Vartov, Farvergade 27, 

opgang H

Arr.: Studenterkredsen. 25 kr. for ikke-medlemmer 

Med fremkomsten af de store interdisciplinære forskningsprojekter opstår der 

nye sociale organiseringer omkring vidensproduktionen. Det afspejler sig både i 

videnspolitik, i ressourceallokering og i udfordringen af faglige og personlige 

identiteter. Foredragsholderen vil på den baggrund undersøge nye roller for 

forskere fra samfundsvidenskab og humaniora i spændingsfeltet mellem natu-

ralisering, konstruktivering og DJØFisering.

Forsker, koordinator eller 
 producer
SAMFUNDSVIDENSKAB PÅ TVÆRS – Foredrag 

af Andreas Roepstorff, Afdeling for Antropologi 

og Etnografi, AU

Tid: 18/11 kl. 15.15–17.00

Sted: CSS, Østerfarimagsgade 5, lokale 2.1.12

Arr.: Forum for Samfundsvidenskabernes Filosofi, 

www.samfil.dk

Epidemier i København  
16451800
AKTUELT FRA FORSKNINGEN – Foredrag af 

 docent, dr.phil. Karl-Erik Frandsen

Tid: 22/11 kl. 19.30

Sted: H.C. Andersens Boulevard 35

Arr.: Videnskabernes Selskab. Gratis billetter på 

www.royalacademy.dk
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Klar til SUslagsmål
På mødet blev også årets arbejdsplan vedtaget. 
Her vil Studenterrådet primært arbejde for at 
styrke uddannelseskvaliteten og de studerendes 
indflydelse på deres uddannelse, samt holde fo-
kus på SU'en.

»Vi afventer stadig regeringens udspil, men 
med de politiske vinde, der blæser lige nu, ser 
det ud til, at vi skal ud og slås for SU'en,« siger 
formand Ea Busch-Petersen.

SU'en skal ikke være en reguleringsmekanis-
me, der har til formål at presse de studerende 
hurtigere igennem systemet, mener hun og ad-
varer om, at man aldrig får flere studerende i 
uddannelse med et SU-system, der fortrinsvis er 
for de hurtige, kloge og ressourcestærke.

De studerende skal vækkes til politik
Studenterrådets store forårskampagne skal sæt-
te fokus på København som studieby. Rådet vil 
ifølge det nye formandskab blandt andet arbejde 
for et bedre studiemiljø og flere billige studiebo-
liger i hovedstaden.
De vil også slide for, at de universitetsstuderen-
de fatter interesse for studenterpolitik, noget en 
relativt lille andel af de studerende faktisk gør.

»Vi skal ud og synliggøre de nedskæringer, 
der finder sted på universitetet, for det gør ledel-
sen jo ikke selv. Når konsekvenserne af nedskæ-
ringerne bliver tydelige for de studerende, vil 
flere nok begynde at interessere sig for universi-

tetspolitik,« siger næstformand Bjarke Linde-
mann Jepsen.

Ny generation
Sammen med det nye formandskab er også en 
ny bestyrelse blevet valgt. Og den består for-
trinsvis af folk, der ikke har været centralt aktive 
i studenterpolitik i mere end højst et år – lige-
som Ea Busch-Petersen og Bjarke Lindemann 
Jepsen selv.

»Der har helt klart været et generationsskifte i 
Studenterrådet,« mener Ea Busch-Petersen, og 
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KALENDER

Når tværfaglighed motiveres 
af problemorientering
SAMFUNDSVIDENSKAB PÅ TVÆRS – Foredrag 

af Poul Bitsch Olsen, Institut for Kommunikation, 

Virksomhed og Informationsteknologier, RUC 

Tid: 30/11 kl. 15.15–17.00

Sted: CSS, Østerfarimagsgade 5, lokale 18.01.11

Arr.: Forum for Samfundsvidenskabernes Filosofi, 

www.samfil.dk

Islandske landskabsbilleder  
– natur og identitet
FOREDRAG – Af Ann-Sofie Nielsen Gremaud

Tid: 30/11 kl. 17-18

Sted: Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kgs. 

Nytorv 1, opgang E, 1. sal., det italienske audito-

rium

Arr.: Kunsthistorie og Visuel Kultur, KU

Induction of Pluripotency in 
Adult Stem Cells
MOMED SEMINAR – By Prof. Dr. Hans Schöler, 

Max Planck Institute for Molecular Biomedicine. 

Hosted by Young Scientist Club at BRIC

Tid: 2/12 kl. 13-14

Sted: Copenhagen Biocenter, seminar room 1-2-03

Arr.: www.bric.dk

The Virgin Mary and Europe
an Identity
GÆSTEFORELÆSNING – Af prof. Miri Rubin, 

 University of London

Tid: 23/11 kl. 13.15

Sted: Købmagergade 46, 3. sal, Auditorium 11

Arr.: Danmarks Grundforskningsfonds Center 

for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens 

Ritualer 

Doping i sport
FOREDRAG – Kropsforbedring og optimering i 

fitness af ph.d.-studerende Nicole Thuagalant 

Winslow. Global Anti-doping på vej mod en 

Version 2.0? af postdoc Ulrik Wagner 

Tid: 23/11 kl. 15.00-17.00

Sted: St. Auditorium, Institut for Idræt, KU, 

Nørre Alle 51

Arr.: Institut for Idræt

Technology and revelation in 
Bill Viola's video installations
FOREDRAG – Af Nicoletta Isar 

Tid: 23/11 kl. 17-18

Sted: Det Kongelige Danske Kunstakademi, 

Kgs. Nytorv 1, opgang E, 1. sal., det italienske 

audito rium

Arr.: Kunsthistorie og Visuel Kultur, KU

Kampen om integrationen
FOREDRAG – Betina Rennison, lektor ved Institut 

for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS, skitserer i sin 

nye bog Kampen om integrationen otte forskelli-

ge mangfoldighedsdiskurser, deres divergerende 

integrationsstrategier, minoritetsopfattelser og le-

delsesforestillinger 

Tid: 24/11 kl. 19.30

Sted: Gamle KUA, lokale 17.3.10

Arr.: Retorikforeningen

New Players in the Control  
of Mitosis: Fresh Light on Phos
phatases
MOMED SEMINAR – By Dr. Tim Hunt, Cancer Re-

search UK. Hosted by Young Scientist Club at BRIC

Tid: 25/11 kl. 13-14

Sted: Copenhagen Biocenter, seminar room  

1-2-03

Arr.: www.bric.dk

Russisk og dansk  
som  forskellige supertyper 
GÆSTEFORELÆSNING – Af Per Durst-Andersen, 

professor, leder af Center for Sprog, Kognition og 

Mentalitet (LaCoMe), CBS

Tid: 25/11 kl. 14-16.

Sted: Snorresgade 17-19, 1. sal, lokale U6

Arr.: Institut for Tværkulturelle og Regionale Stu-

dier (ToRS)

 

Red barnet – fra seksuelle over
greb
HERTOFT EFTERMIDDAG – Med psykolog Kuno 

Sørensen, Red Barnet

Tid: 25/11 kl. 16-18

Sted: Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik 

Harpestrengs Vej, opgang 61a

Arr.: www.klinisksexologi.dk

Stadier på antisemitismens vej 
– Søren Kierkegaard og jøderne
FOREDRAG - Af Forfatter Peter Tudvad

Tid: 25/11 kl. 19.30

Sted: Kældercafeen, Købmagergade 44

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet, www.sk.ku.dk/

selskab

Mexicos fisk
FOREDRAG – Lektor emeritus Niels Bonde taler 

om 'Fisk fra marint Kridt i Mexico – og en rapport 

fra det 5. Møde om Mesozoiske Fisk i Saltillo, NØ-

Mexico'

Tid: 25/11 19.30 

Sted: August Krogh Bygningen, Universitetsparken 

13, Auditorium 01

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

dk/dnf

Wael Soliman
Titel: Morphological aspects and 

methodolofical issues of 

manage ment of diabetic macu-

lar oedema.

Tid: 12/11-10 kl. 14.00-17.00. 

Sted: Glostrup Hospital, Audito-

rium C, indgang 7, Ndr. Ringvej 

57.

Afhandlingen kan fås ved  

henvendelse til waelsoliman73@

yahoo.com.

Mikkel Vestergaard Olesen
Titel: rAAV vector-mediated 

overexpression of neuropeptide 

Y, Y1 and Y5 receptors: effects 

on anxiety, depression, and sei-

zures in mouse models.

Tid: 16/11-10 kl. 14.00-17.00 

Sted: Auditoriet, opgang 61A, 

Psykiatrisk Center, Rigshospita-

let, Afd. O.

Afhandlingen kan fås ved hen-

vendelse til mvo@nplap.dk. 

Anne DuerJensen
Titel: Magnetic resonance 

 imaging in early undifferenti-

ated arthritis and rheumatoid 

arthritis.

Tid: 16/11-10 kl. 14.00-17.00. 

Sted: Auditorium C, Glostrup 

Hospital, Nordre Ringvej, 

 Glostrup. 

Afhandlingen kan fås ved hen-

vendelse til anne-duer@dadlnet.

dk. 

Anders Dyhr Toft
Titel: Muscle-derived IL-6 during 

exercise.

Tid: 23/11-10 kl. 14.00-17.00. 

Sted: Hannover Auditoriet, 

 Panum Instituttet, Blegdamsvej 

3B.

Afhandlingen kan fås ved hen-

vendelse til adto@novonordisk.

com. 

Jon Michael Appel
Titel: Heart function after epiru-

bicin-treatment for breast can-

cer – A study of Tissue-Doppler 

echocardiography.

Tid: 25/11-10 kl. 14.00-17.00. 

Sted: Auditorium H08, bygn. 12, 

Herlev Hospital. 

Afhandlingen kan fås ved hen-

vendelse til susanogjon@dadl-

net.dk. 

Marianne Solhøj Nørskov
Titel: Copy number variation in 

glutathione S-transferases M1 

and T1 and risk of disease in the 

general population.

Tid: 26/11-10 kl. 14.00-17.00. 

Sted:  Teilum Building, Auditori-

um B, Frederik V's vej 11.

Afhandlingen kan fås ved hen-

vendelse til mianne_p@get2net.

dk.

Christina Yfanti
Titel: Antioxidants and Endur-

ance Training. 

Tid: 7/12-10 kl. 14.00-17.00. 

Sted: Panum Institutet, Bleg-

damsvej 3B, Haderup Audito-

rium. 

Afhandlingen kan fås ved  

henvendelse til christinayfanti@

inflammation-metabolism.dk. 

Anh Thuc Ngo
Titel: The regulation of blood 

flow in the microcirculation:  

A study on the role of tissue 

oxygen tension.

Tid: 8/12-10 kl. 14.00-17.00. 

Sted: Dams Auditorium, Panum, 

Blegdamsvej 3B.

Afhandlingen kan fås ved hen-

vendelse til anhngo@sund.ku.

dk.

Kasper Fugger 
Titel: Identification and charac-

terization of novel regulators of 

the DNA damage response. 

Tid: 8/12-10, kl. 15.00. 

Sted: Biotech Research and In-

novation Centre (BRIC) Ole 

Maaløes Vej 5, 2, lokale 1.2.03.

Afhandlingen kan fås ved hen-

vendelse til kfugger@gmail.com. 

Henning Piilgaard Hansen 
Titel: Effects of Cortical Sprea-

ding Depression on Synaptic 

 Activity, Blood Flow and Oxygen 

Consumption in Rat Cerebral 

Cortex.

Tid: 10/12-10 kl. 10.00-13.00. 

Sted: Auditorium B, Teilum Byg-

ningen. 

Afhandlingen kan fås ved hen-

vendelse til hphansen@vopi.dk. 

Naturvidenskab

Torben Haugaard Jensen
Titel: Refraction and scattering 

based x-ray imaging.

Tid: 19/11-10 kl. 14.00

Sted: H.C. Ørsted Instituttet, 

Universitetsparken 5, Audito-

rium 3.

Afhandlingen kan fås ved hen-

vendelse til torbenj@fys.ku.dk.

Farma
 

MSc Rikke Rie Hansen
Titel: Purinergic Signalling in 

 Bone Cancer Pain – Investigating 

the Role of P2X7 and P2X3 

 Receptors.

Tid: 5/11-10 kl. 10.00.

Sted: Auditorium 3.

Afhandlingen: Resume på  

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

Afhandlingen kan ses på fakul-

tetets bibliotek.

Vibeke Jenny Koushede
Titel: Stress and Use of Over-the-

Counter Medicines for Pain: Po-

pulation Based Surveys among 

25-44-Year-Olds.

Tid: 26/11-10 kl. 14.00.

Sted: Benzon Auditorium.

Afhandlingen: Resume på  

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

Afhandlingen kan ses på fakul-

tetets bibliotek.

  

KORT NYT

Museum Tusculanum i Forum

BOGFORUM – KU-forlaget Museum Tusculanum præsenterer 

igen i år sine nyeste udgivelser og er vært ved en række arran-

gementer på årets bogmesse i Forum, København. Lad dig in-

spirere af vores program og besøg os i dagene 12.-14. novem-

ber på Stand 23.

Se hele programmet på mtp.dk

Nyt center for Medicinske 
 Videnskabs- og Teknologistudier

ÅBNING – Centre for Medical Science and Technology Studies 

markerer en ny satsning på Københavns Universitet. Centret vil 

tilbyde valgfagskurser til studerende og seminarer for det dan-

ske STS-miljø, som Science and Technology Studies kaldes. 

Torsdag den 2. december er der officiel åbning i auditoriet kl. 

15.00-17.30 på Medicinsk Museion, Bredgade 62. Alle er vel-

komne til festforelæsninger og reception

Fakultetsbibliotekernes  
kurser

KUBIS – Fakulteter-

nes biblioteker un-

der Det Kongelige 

Bibliotek tilbyder 

et væld af forskelli-

ge kurser på dansk 

og engelsk. Bliv 

bedre til at finde 

og håndtere den 

litteratur, der er re-

levant for dig og dit fag. Se kursustilbuddene, og slå dig fx 

sammen med fire studiekammerater om at finde en dag med 

vores underviser.

Læs mere på www.kb.dk/da/kub/kurser
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2. december  6. december  7. december  9. december

Romantikkens forfatterinder
FOREDRAG – Lise Busk-Jensen fortæller med ud-

gangspunkt i sit store trebindsværk om guldalde-

rens oversete forfatterinder

Tid: 2/12 kl. 20

Sted: Studenterkredsen, Vartov, Farvergade 27, op-

gang H

Arr.: Studenterkredsen. 25 kr. for ikke-medlemmer 

Røntgenlaseren  
– fra drøm til virkelighed
FOREDRAG – Af professor Robert Feidenhans'l, 

Teoretisk Mangelegemefysik, NBI

Tid: 6/12 kl. 19.30

Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7

Arr.: Selskabet for Naturlærens Udbredelse,  

Film og videokunst – mellem 
praksis og teori  
FOREDRAG – Af Kassandra Wellendorf

Tid: 7/12 kl. 17-18

Sted: Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kgs. 

Nytorv 1, opgang E, 1. sal., det italienske audito-

rium

Arr.: Kunsthistorie og Visuel Kultur, KU

The Language of Objects: 
 Christian Jürgensen Thomsen’s 
Science of the Past
FOREDRAG – Af lektor Kasper Risbjerg Eskildsen, 

Videnskabsstudier, Institut for Kultur og Identitet, 

RUC

Tid: 7/12 kl. 17.00

Sted: H.C. Ørsted Institutet, Universitetsparken 5, 

Auditorium 8 2100 København Ø

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

dk/videnskabshistorie

Hvorfor er Salmernes Bog så 
vigtig?
FOREDRAG – Med lektor, ph.d. Bodil Ejrnæs, lek-

tor, dr.theol. Carsten Pallesen og sognepræst, 

ph.d. Lars Vangslev

Tid: 7/12 kl. 19.30

Sted: Kældercaféen, Købmagergade 44. 25 kr. for 

ikke-medlemmer

Arr.: Teologisk Forening

Tristans kyske kærlighed 
FOREDRAG – Af Matthew James Driscoll: En 

dansk trivialroman fra det 18. århundrede på 

Island

Tid: 9/12 kl. 19.30

Sted: KUA, Njalsgade 136, lokale 27.0.09 

Arr.: www.selskabfornordiskfilologi.dk  

Et besøg på Påskeøen i 2009
FOREDRAG – Af professor Reinhardt M. 

 Kristensen

Tid: 9/12 kl. 19.30

Sted: August Krogh Bygningen, Universitetspar-

ken 13, Auditorium 01

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening,  

www.aki.ku.dk/dnf

STØTTE

Øl og Videnskab
SÆRMØDE – Med professor, lic.techn. Klaus Bock 

Tid: 6/12 kl. 19.30

Sted: H.C. Andersens Boulevard 35

Arr.: Videnskabernes Selskab. Gratis billetter på 

www.royalacademy.dk

Brygger J.C. Jacobsen skrev i 1864 til sin søn Carl 

under dennes studieophold i udlandet: 'Den per-

son, der besidder de grundigste indsigter i kemi 

og hjælpevidenskaber i forbindelse med den for-

nødne praktiske færdighed og indsigt, han vil væ-

re Europas førende brygger i den kommende ge-

neration.' Foredraget vil beskrive baggrunden for 

dette specielle forhold med Carlsbergfonden som 

hovedaktionær i Carlsberg A/S. Samtidig vil fore-

draget fremhæve nogle af de resultater, der er 

udviklet på Carlsberg Laboratorium i forbindelse 

med moderne ølbrygning.

Valg:  
Kandidatfrist  
8. november 

KU-VALG - Ved valg til bestyrelse, akademiske råd, studie-

nævn og phd-udvalg i efteråret 2010, er sidste frist for 

kandidatanmeldelse mandag 8. november 2010 klokken 

14.00. Blanketter til kandidatanmeldelse og alle oplysnin-

ger om valgets afholdelse findes på valgets hjemmeside 

www.ku.dk/valg.

Fonde og legater

Professor, dr.phil. Viggo 
Brøndal og hustrus legat
Af Professor, dr.phil. Viggo 

Brøndal og hustrus legat er der 

for 2010 et antal legatportioner 

til rådighed til »støtte af unge 

sprogvidenskabsfolk (med kan-

didat- eller ph.d.-grad), fortrins-

vis med fransk som hovedfag el-

ler med almen lingvistik som in-

teresse«. Der kan eksempelvis 

ydes støtte til forskningsrejser 

og -ophold, publicering eller an-

dre tilsvarende formål til frem-

me af forskningen. Ansøgnin-

gen stiles til Viggo Brøndal og 

hustrus legat c/o Ragnhild Filén 

Wangen, Institut for Engelsk, 

Germansk og Romansk, Køben-

havns Universitet Amager, Njals-

gade 128, 2300 Kbh. S. Ansøg-

ningen skal rumme oplysninger 

om navn, adresse, personnum-

mer, uddannelse og forsknings-

baggrund samt en præcis men 

kortfattet projektbeskrivelse og 

et budget. Der vedlægges intet 

materiale herudover, og der an-

vendes ikke specielt skema.

Ansøgningsfrist fredag d. 4. de-

cember 2009.

Hvert Junior Group Leader Fellowship finansieres med DKK 10 mio. og løber over 5 år.

Bevillingerne tiltænkes fem forskere i 30erne, som er kvalificerede til at etablere eller videreføre 
forskergrupper inden for sundheds- eller naturvidenskab. Vi forestiller os forskere, som inden 
for de sidste 5-7 år har erhvervet en Ph.D. grad. Forskningen skal være grundforskning eller 
anvendt forskning, der emnemæssigt falder inden for fondens uddelingsstrategi, som kan læses 
på www.lundbeckfonden.dk  

Lundbeckfonden ønsker at tiltrække såvel danske som udenlandske forskere bosat i udlandet, 
som ønsker at flytte til Danmark og fortsætte deres forskning her. Opslaget er ligeledes åbent 
for kvalificerede ansøgere ved danske universiteter og universitetshospitaler.

I ansøgningen skal der redegøres for projektets forskningsplan, medarbejdere, budget og hvor-
ledes man forestiller sig forskergruppen indplaceret på en dansk forskningsinstitution. Des-
uden ønskes et C. V. med ledsagende liste over videnskabelige publikationer og anbefalinger.

Ansøgningen, som bedes udfærdiget på engelsk, skal indsendes via fondens elektroniske ansøg-
ningsskema for Junior Group Leader Fellowships 2011 på www.lundbeckfonden.dk senest den 
15. december 2010.

Yderligere information kan fås ved at kontakte forskningschef Anne-Marie Engel på 
tlf. 39 12 80 17 eller på mail@lundbeckfonden.dk

Lundbeckfonden indkalder hermed ansøgninger til fem fellowships for 
særligt lovende unge forskere og deres forskergrupper.

Lundbeckfonden er en erhvervsdrivende fond med betydelige aktieposter i de 
to børsnoterede selskaber H. Lundbeck A/S og ALK-Abelló A/S. Afkastet af 
fondens formue anvendes bl.a. til støtte af videnskabelig forskning overvejende 
inden for sundhedsvidenskabelig forskning, men også til biologisk orienteret 
naturvidenskabelig forskning samt fysik og kemi. Fonden uddeler årligt ca. 400 
mio. kr. til forskningsformål.

Lundbeckfondens 
Junior Group Leader Fellowships

Lundbeckfonden
Vestagervej 17, 2900 Hellerup
Tlf. 39 12 80 00
www.lundbeckfonden.dk
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Soccer salaries
Outsiders take hard look at increase in university admin 

costs, and say it all goes to managers’ pay

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

2 4 5 Clash of cultures
University Post was a fly on the wall, as an unlikely group 

of students was forced upon each other

Rich or poor
While some students get a lot of money on Erasmus, 

others don’t

Europe’s 
universities 
in shock
disbelief and anger as  
governments cut funding

See page 3
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TAKING STOCK

By Mike Young

Danish universities, including 
the University of Copenhagen, 
have taken advantage of more 
government money 2005 – 
2009 to hire an extra layer of 
high-salaried managers.

This is the controversial 
claim by a study presented at 
the Danish Association of Mas-
ters and PhDs (DM). The 
study, called ‘Follow the  
Money,’ scores a direct hit on 
University of Copenhagen 
claims that its administration 
has slimmed down: The rela-
tive size of admin at Danish 
universities, including the Uni-
versity of Copenhagen, has ac-
tually increased over the last 
seven years, it says.

Professor Sue Wright of the 
Danish Pedagogical University 
and Rebecca Boden of the Uni-
versity of Wales Institute Car-
diff have tracked the funding 
from the Danish treasury to 
the universities over the last 
seven years. Government  
financing of the country's  
universities rose by 40 per cent 

between 2003 and 2009 in 
nominal terms. At the same 
time, and alarming to both tax-
payers and academics, the  
proportion of Danish universi-
ties' costs going to administra-
tion has gone up, not down.

Wages like a prime  
minister
And there is more.

In terms of the national  
average, Copenhagen is one of 
the university heavyweights. 
According to the two research-
ers, the University of Copenha-
gen’s cost of administration as 
a proportion of total costs rose 
from 21.49 per cent in 2005 to 
24.13 per cent in 2009.

»If the 2009 proportion of 
costs going to administration 
had kept itself at 2005 levels, 
the University of Copenhagen 
could have hired 339 academic 
posts,« writes Sue Wright in an 
e-mail to the University Post 
and Universitetsavisen.

The higher costs for admin-
istration are not, or not just, a  
result of more admin staff be-
ing hired in support of aca-
demics, according to Boden 
and Wright. It is the result of 

larger salaries to a bigger layer 
of senior managers.

According to their figures, 
the average cost of each person 
classified as technical adminis-
trative personnel (TAP) at the 
University of Copenhagen rose 
from DKK 296,000 in 2005 to 
DKK 411,000 in 2009. 

»This implies that the in-
crease in expenditure on ad-
ministration is not simply be-
cause more TAPs are employed, 
but because some are employed 
on very high salaries, to such an 
extent that the average cost per 
TAP has risen by 38.8 per cent,« 
states Wright.  

Lured with big money
Or, as Boden put it at the con-
ference referring to Danish 
universities as a whole:

»Rectors are being paid foot-
ball player salaries, and their 
pay is sucking resources out of 
research and teaching.«

Århus University recently 
advertised for a new Dean in 
the Times Supplement for 
Higher Education. He or she 
will in this case be »better paid 
than the UK Prime Minister,« 
Rebecca Boden says.

The average Vice-chancellor 
(corresponding to Rector, ed.) 
salary among UK universities, 
including a number of small 
colleges, is DKK 1.8 million. 
According to a recent review 
by the Danish section of this 
newspaper, the University of 
Copenhagen rector earns DKK 
1.98 million.

Director: They got it 
wrong
The University of Copenhagen 
management has in this, and in 
a previous issue, opted not to 
comment on management sala-
ries. But claims of ballooning 
administration costs, at least at 
the University of Copenhagen, 
are off-target, counters finance 
director Antonio Castrone.

Salaries to technical and ad-
ministrative personnel (TAP) 
were 22.9 per cent of Universi-
ty of Copenhagen’s expenses in 
2008, and it is expected to fall 
to 22 per cent this year. Aca-
demics, or VIPs in the termi-
nology, have had their share of 
salaries rise, he says.

 »This is a clear signal that 
things are not at all as bad as 
the researchers conclude, and 

that the study is out of line 
with University of Copenhagen 
reality. Expenses are being 
moved from administration  
directly over to research and 
education,« says Antonino  
Castrone.

University of Copenhagen 
management maintains that it 
has saved DKK 120 million in 
administration since 2007.

To add to this, the propor-
tion of staff working as techni-
cal and administrative person-
nel (TAP) in the University of 
Copenhagen has dropped, not 
risen. In 2005 there were eight 
per cent more staff defined as 
technical- administrative per-
sonnel than academics. But us-
ing the same definitions, there 
are now seven per cent more 
academics than administra-
tors, Castrone claims. 

»In the survey, they have 
most likely not corrected for 
definitional and organisational 
changes,« he says.

Just following policy
In the case of Copenhagen, it 
seems the study authors and 
the finance director cannot 
reach agreement.

But if the study holds water, 
and manager salaries are 
boosting administration costs,  
the university has just been fol-
lowing Danish government 
policy, according to Wright.

In line with trends from New 
Zealand, Australia the UK and 
the US, the 2003 University 
Law turned universities into 
corporations with a highly paid 
professional management.

But this policy is ripe for crit-
icism.

»In the UK and US there are 
now strong criticisms about 
the high percentage of taxpay-
ers’ funding that is used to de-
velop a new cadre of highly 
paid leaders and performance 
managers – paid more than the 
Prime Minister in the UK - 
rather than using public fund-
ing  to increase the universi-
ties’ core public functions of 
teaching and research,« she 
says.

miy@adm.ku.dk
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Critical report points to football player salaries
University administration costs have run wild, shows new study. 
No they have not, counters finance director

DISAPPROVING  
ACCOUNTANTS –
Rebecca Boden (left) and Sue 

Wright followed the Danish  

taxpayers’ money. A lot of it went 

to managers’ salaries, they claim.

Admin up, or admin down? 

'Follow the Money' study:

Administration costs at the University of Copenhagen were 21.49 

per cent in 2005. In 2009 they had risen to 24.13 per cent.

Antonio Castrone, University of Copenhagen

Salaries to technical and administrative personnel TAP were 22.9 

per cent of expenses in 2008, but will fall to 22 per cent in 2009.
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Front page: 

Students protest 

cuts to funding in 

higher education in 

Sofia, Bulgaria on 

28 October 2010. 
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BUDGET SQUEEZE I 

By Alberto Cereser

Throughout Italy, students 
have boycotted courses and oc-
cupied auditoriums. As we go 
to press, half of all research 
staff are not teaching.

Their protests come as the 
Berlusconi government carries 
out reforms to the university 
that, the critics claim, will cut 
government funding and in-
crease fees for students.

»We believe that the Italian 
university needs a reform,« 

says Francesco Randi, a science 
student and student represent-
ative from Trieste. Just not the 
reform suggested by Mariastel-
la Gelmini, Minister of Educa-
tion from Prime Minister Ber-
lusconi’s party, he adds.

Higher fees for students
The minister’s reform is 
claimed to align Italy’s univer-
sity system with the interna-
tional situation. It cancels the 
previously circumscribed 
‘ricercatore’ (researcher) posi-
tion and introduces a tenure-
track system instead.  

But this, complain researchers 
and professors, is a bad idea on 
the back of 19 per cent cuts in 
funding planned for the next 
three years. 

University fees are expected 
to increase considerably, even 
though students already, on 
average, pay DKK 11,000 a 
year.

Grabbing attention
University departments have 
been occupied in Trieste, Mi-
lan, Turin, Rome and Naples. 
The aim is to get the attention 
of the Italian media, who even 

here, and the French govern-
ment understands the case for 
investing,« says Estermann.

Government wants to  
control things
Whether cutting back budgets, 
or releasing new public mon-

NEWS

NEWS
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Students fed up  
with Berlusconi  
reforms
In Trieste, students protest  
government reforms by taking over 
lecture halls and physics labs

MAKING A NOISE – In Trieste, students are 

aligned with staff in rejecting reforms
outside the Berlusconi-empire 
rarely go beyond the scandal 
of the moment.

 »After two weeks of sus-
pended lectures and student 
assemblies, we and hundreds 
of other students decided to do 
a spectacular act. We slept at 
the department for eight 
nights,« says Francesco Randi.

Italian universities
Critics say Italian universities suffer from a lack of competi-

tiveness, are closed to non-nationals, have a complex career 

and promotion system, and lack money for high-level research. 

Gelmini reforms 
The Gelmini reform of the Italian university system was first 

presented in spring 2009. As we go to press, its approval was 

delayed due to a lack of funding. 

BUDGET SQUEEZE II

By Mike Young

The timing could not have 
been worse. 

University leaders had met 
up in Palermo, Italy to console 
themselves with war stories 
from each others’ embattled 
university sectors. Outside, Si-
cilian students loudly protest-
ed cuts to the Italian education 
budget. Suddenly, the news 
from Britain rudely broke up 
the cosy atmosphere.

The UK finance minister 
George Osborne had outlined 
that cuts to higher education 
budgets could amount to 40 
per cent by 2014-15. As ana-
lysts mulled the figures in de-
tail, Times Higher Education 
sources announced that the 
outcome will be a complete 
withdrawal of state funding 
for teaching in many subjects.

According to Thomas Ester-
mann of the European Univer-
sity Association (EUA), the UK 
announcement was not so 
much of a shock to some dele-
gates - the cuts had been fore-
seen. But the announcement 
gave the 300 delegates a sense 
of urgency, he reports to the 
University Post.

»We don’t usually comment 
on national policies, but we 

have the general view that ed-
ucation is an investment, rath-
er than a cost,« he says to the 
University Post, adding that »it 
is crucial that governments 
commit to invest in higher ed-
ucation.«

Bad news for Greece,  
Portugal 
As Head of Unit Governance, 
Autonomy and Funding at the 
EUA, Thomas Estermann is in 
a key position to survey the 
trends based on what the dele-
gates reported.

Last May, in a previous EUA 
update, the big story was 
Latvia. The small Baltic state 
cut its higher education budget 
by half and then a further 18 
per cent, hoping to curry fa-
vour with the International 
Monetary Fund IMF and the 
World Bank. As the IMF scours 
each line-item of the govern-
ment’s budget, Latvians are 
still awaiting the final verdict, 
Estermann reports.

As reported recently on Uni-
versityPost.dk, Greek universi-
ties face a particular set of 
problems as the hard-pressed 
government attempts to bal-
ance its budget. The talk now 
is that a 30 per cent cut to gov-
ernment spending in higher 
education is on the way, Ester-
mann reports.

Portugal, like Greece, has had 
its government debt downgra-
ded by credit agencies. The so-
lution is well-known: less 
government spending.

»In Portugal, while there 
have been no direct cuts to 
government higher education 
funding since the onset of the 
financial crisis, we expect that 
cutbacks to civil servants sala-
ries will have an indirect effect 
on university budgets,« Tho-
mas Estermann says.

Rich Norway, Bavaria opt 
to invest
But not all European govern-
ments have opted to balance 
budgets by cutting back on 
government funding to univer-
sities. Some, like Norway 
which was never hit hard by 
the crisis, have opted to con-
sider education a necessary in-
vestment, or even an economic 
stimulus, that can help dig a 
country out of the mire.

This is also the strategy of 
the wealthy German state of 
Bavaria, which like all of the 
German states or länder, de-
cides its own education  
budget. Interestingly, France, 
which is currently stealing 
headlines with its pension re-
forms, has taken this line too.

»Higher education reform 
was already on the agenda 

Europe’s universities shiver as UK swings the axe
Shell-shocked university leaders huddle in Palermo to talk shop
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ies, most governments are at-
tempting to use the crisis for 
political ends.

And now universities fear 
that their hard-fought autono-
my is being curbed, Thomas 
Estermann warns.

»Some governments are going 
back from autonomy to direct 
steering mechanisms. And the 
funding has been reduced 
from block grants to a more 
targeted funding. This change 
is having a worrying impact«. 

FACTS

EUA
The European University Association EUA represents 

850 universities in 46 European countries.

■ New losers
• UK: 40 per cent cut in govt. funding by 2014-15

• Greece: Foresees a 30 per cent cut in funding

• Portugal: Cuts civil servant salaries

• Bulgaria: Cuts in funding

■ Losers since economic crisis hit

■ No direct cuts but impacts 
 on funding structure

■ Gainers since economic crisis hit 
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Mentor may get you a 
Danish job 

This year, Kubulus, the alumni association of the Uni-

versity of Copenhagen, is accepting 20 international 

students into their mentor programme.

 One such student, Elizabeth, was accepted under an 

earlier programme. For her, learning under her mentor 

was just the beginning of her success in the Danish 

workforce, she says. The rest was up to her. Applicati-

ons for the mentor programme this year are due on 8 

November. 

Read more on Universitypost.dk

Office staff learn to cope with 
cultural confusion

More than 200 university staff members have signed up 

to learn how to overcome cultural and language bar-

riers when talking to staff and students from abroad.

 Danish-speaking office staff experience a number of 

hurdles when dealing with international staff and stu-

dents, according to a focus group study conducted by 

CIP in April 2010.

 Now, over 200 administrative staff (HK) will take part 

in an internationalisation project during the autumn of 

2010. They will brush up on their English skills and, 

among other things, learn how to cope with odd que-

stions that internationals sometimes ask. 

Read more on Universitypost.dk

 

Most clickedon:

Forced to shower in tiny toilet

In Copenhagen, not all private apartments have the 

space for baronial size bathrooms, and this means tiny 

showers stuffed into small spaces.

 For German student of Scandinavian Studies Helle 

Madvig Kastner, the ‘bathroom’ is about as small as it 

can get. Her shower is less than one square meter, toi-

let included.

 Before showering, Helle needs to remove the toilet 

paper to prevent it from turning into a wet blob. To 

keep the toilet clean, she must swab the shower after-

wards.

 »I used to have a bathtub in Berlin«, she muses. Now 

she has to, literally, wee in the shower.

Read more on Universitypost.dk

The large differences within 
countries, with two Spanish 
students receiving different Er-
asmus grants (see above) can 
also be explained by Natascha 
Sander: The programme is de-
centralized. 

»Each country and universi-
ty can decide on the level of 
grant. They might decide to 
send more students with a 
lower grant or fewer students 
with a higher grant,« she says.

»It is absolutely natural that a 
student from a country with a 
low standard of living gets a 
higher grant going to a country 
with a high standard of living,« 
she explains.

Universities decide
Her sentiment is supported by 
several official Erasmus coor-
dinators of the University of 
Copenhagen who communi-
cated with the University Post 
while preparing this article. 

ERASMUS 2

By Maya Lievegoed

Students may feel cheated 
when they talk to other inter-
nationals who get a higher Er-
asmus grant. But there is noth-
ing inherently unfair about the 
system.

This is at least according to 
Natascha Sander, Information 
& Communication officer of 
the Directorate General for Ed-
ucation and Culture, at the Eu-
ropean Commission.
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Erasmus grants are not fair

EU spokesperson: 
grant differences only »natural« 

While some students can save up, others are forced to live in poverty

ERASMUS 1

By Maya Lievegoed

The Erasmus programme is 
dealing out grants unfairly. 
This is according to students 
who feel cheated by a compli-
cated system that rewards 
students from some regions 
while penalizing others, 
apparently at random.

The Erasmus exchange 
programme offers European 
exchange students grants 
which are intended to offset 
the extra costs that arise from 
studying abroad.

But questions to a sample of 
international students by the 
University Post reveal large 
differences: While some East-
ern European students claim 
around EUR 500, a German 
student has to make do with a 
miserly EUR 100.

Grants used for 
summer holiday
Many international students 
receive a mishmash of grants 
from their university, the Eras-
mus programme, and besides 
that, a top-up by a national 
grant. 

According to the EU Com-
mission’s Directorate General 
for Education and Culture, stu-
dents from a country with a 
lower standard of living get a 
higher grant going to a country 
with a high standard of living 
(see article below).

But the system is unfair, say 
students.

»I pay twice as much for my 
room here in Denmark, com-
pared to my friend who went 
to Poland. But I receive just ten 
euro more from the pro-
gramme than she does,« says 
Dutch Erasmus student Kim 
Teo.

While Kim borrows money 
from the bank to make ends 
meet, her friend in Poland is 
now saving money for sum-
mer.

Germans get next to 
nothing
»Erasmus grants should be 
EUR 250 on average EU-wide,« 
says Natascha Sander, Infor-
mation & Communication of-
ficer, stating European Com-
mission policy in response to a 
University Post query. 

But even a cursory query 
among students shows that 
some receive considerably less, 
others considerably more. 

And even within nations 
there are differences. Aitor 
Veiga from the northern Span-
ish/Basque city of Pamplona 
gets EUR 420 a month, while 
Veronica Martinez Vidal from 
the Spanish capital Madrid 
feels the pinch with just EUR 
150. 

»I think this is not fair be-
cause we are all university stu-
dents from the same country 
and we should have the same 
rights and opportunities,« re-
acts Veronica. 

Overall, it is best to come 
from Poland, with a monthly 
grant that is sometimes as high 
as EUR 550 a month. 

NOT FUN – For Dutch Erasmus student Kim Teo the cash machine is 

a sobering experience

FACTS

Erasmus programme
 

 EU programme that helps fund students in 31 European 

countries to study abroad for part of their degree. 

 For many, going abroad means moving to costly capitals and 

being forced into high-priced housing. The Erasmus grants 

are supposed to offset the extra costs.

Students from poorer 

countries should get 

more, claims EU 

Commission

Who gets what?

The University Post contacted 50 students through the Eras-

mus Student Network. They came from 12 different countries.

The results of our query are in EUR per month. We have dou-

ble-checked with respondents to make sure that the figures 

only consist of the grants provided by the Erasmus Programme.

 Poland:  250-550

 Slovak Republic: 490

 Spain: 150-420

 Hungary: 335-350

 Ireland: 340

 Austria: 335

 Czech Republic: 325

 France: 150-300

 Italy: 250

 Netherlands: 220

 Belgium: 200

 Germany:  100-190

On Universitypost.dk
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Danial, the system is too diffi-
cult to figure out. She gives up 
and leaves. Raju Poduttori, 
from India, comes to the res-
cue. He rolls up his sleeves, 
and tediously helps Hepp sort 
the paper from the plastic.

For Poduttori, living in a con-
fined space is nothing new. He 
shared a room with two other 
people, within a 300-person 
residence in Hyderabad, India. 

»I am shock resistant. If I see 
something strange, or if some-
thing goes wrong, I am not sad 
about it,« exclaims Podduturi.

He is the quietest of the 
roommates, and his demean-
our is noted, maybe earning a 
secret respect.

»Raju is always the silent 
one. Maybe he secretly hates 
us!« jokes the Canadian.

She steps into the hallway, dis-
gruntled, still drunk from last 
night’s party.

Bryan Gonzales, a student 
from the Philippines, is known 
to sing loudly in the shower. In 
fact, he is known to take 
25-minute showers while his 
roommates anxiously wait 
their turn. 

»In the morning I have to 
pee, but the bathroom is occu-
pied by a singing Bryan,« says 
another flatmate, Mindy Dani-
al, from the Netherlands.

»I always wonder what he is 
doing in there. He keeps turn-
ing the water on and off… and 
the singing!« adds Santorska, 
frustrated with Gonzales’ 
strange behaviour.

Gonzales defends his hair 
washing regimen. According to 
him, a good hair wash requires 
a waiting period of several 
minutes.

But not everyone cares 
about the correct hydration of 
Gonzales’ wavy black hair. As a 
result of his showering esca-
pades Catherine, from Canada, 
started to wake up at 06:00. 
Now, she has resorted to show-
ering in the evenings to avoid 
the bathroom bottleneck. 

Used to everything
Hygiene customs and cleaning 
standards are apparently a 
theme that keeps cropping up.

»When we first arrived the 
place was so dirty. There was a 
lot of grease and stuff all over 
the place. It stunk!« complains 
Catherine.

According to their Dutch 
roommate, Mindy Danial, a 
strange musty smell of old age 
pension home and cabbage 
still lingers.

»Anya cleans better than all 
of us. Everyone else has a low-
er cleaning standard,« chuck-
les Gonzales.

Later, in the tiny kitchen, 
Danial and Hepp argue over 
the recycling. In the opinion of 
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doing time  
with strangers
Six internationals face each other down 
over the bathroom, the kitchen and the 
cleaning

CULTURE SHOCK

By Afton Halloran

You apply for housing. You 
wait. Then one day you get the 
e-mail about the flat and room 
that you will spend the next six 
months of your life in.

Catherine Hepp was in Van-
couver when she got the e-
mail. Immediately, she thought 
to herself with optimism, 
»somewhere out there in the 
world there are five people that 
I am going to be living with.« 

Across the Atlantic in Ice-
land, Hrefna Palsdottir, re-
ceived the same e-mail. 

»My friends told me there is 
definitely going to be someone 
I like and someone I really 
hate«.

Breaking the silence
At 08:00 on a Saturday, at a 
shared flat on the Faculty of 
Life Science campus in Freder-
iksberg, powerful operatic 
notes break the morning si-
lence. A melody, originating 
from the bathroom, fills every 
corner of the six-bedroom flat.

»Do you realize that every-
one is sleeping!« shouts Anna 
Santorska, a Polish exchange 
student, whose bedroom is un-
fortunately located across from 
the bathroom. 

between two slices of bread.
Apparently Santorska’s boy-
friend, a hunter, was visiting 
for the weekend and brought 
some of his bounty from a re-
cent expedition to Poland.

»She’s a fake!« shouts 
Hepp, a jihadist vegetarian, 
pointing her finger at the ac-
cused.

Dealing with it
Calmed down, and now sip-
ping tea in the living room, 
Hepp claims that she deals 
with roommate conflict by ad-
dressing it right away. 

Gonzales from his seat on 
the couch, then suddenly light-
ens up as he realises a striking 
cultural difference.

»You white people are good 
at that. If you go to Asia people 

CULTURE CLASH – Raju 

Podduturi and Catherine Hepp 

try to figure out the recycling 

system
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don’t say anything! We’re too 
polite«.

It nears 23:30. In the corner 
of the room Poduttori remains 
silent. Santorksa sprints from 
the room, yelling something in 
Polish at her boyfriend cooking 
in the kitchen. Danial, Palsdot-
tir and Hepp argue over an ac-
tion plan to avoid the shower 
queue. And Gonzales sits 
smugly, thinking of the next 
ballad to belt out while he con-
ditions his hair in the early 
morning.

»She’s a 
fake!« shouts 
Hepp, a jiha-
dist vegetari-
an, pointing 
her finger at 
the accused.

Fundamentalists and  
meat eaters
The six international students 
share a narrow kitchen. This is 
the source of daily conflict, as 
each student clamours for 
utensils and space.

»At first we all would come 
in at 18:00 to make and have 
dinner together, but now eve-
ryone eats dinner at different 
times,« remarks Hepp, who 
once had to make her dinner 
on the windowsill.

The flat is divided when it 
comes to food: Half eat meat, 
and the others are vegetarians, 
Santorska adds.

Or maybe not.
»Hey wait a second! What 

was in your sandwich today?« 
accuses Hepp as her Polish 
flatmate places layers of meat 


