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Undervisning er trylleri
Årets Underviser Helle Winther samler på magiske øjeblik-

ke med sine studerende. Universitetsavisen blev bjergta-

get i dansesalen på Institut for Idræt.  

Studievært elsker KUA
25-årige DR-vært Iben Maria Zeuthen er blevet en bedre 

formidler af at læse på universitetet og en bedre stude-

rende af at arbejde som journalist.

Fyringer i en kold tid
Hvorfor spare omkring 200 stillinger væk, når der er stort 

overskud på budgettet og egenkapitalen snart overstiger 

en halv milliard kroner, spørger de ansatte. 

UAFHÆNGIG AF LEDELSEN PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Universitetsavisen

18 204

Stjernefusker?
Meningerne er delte om Milena Penkowa. 
Er hun rollemodel for unge forskertalenter 
eller skamstøtte over nullernes konkurrence-
mentalitet og elitedyrkelse?

Læs side 10-11
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LEDER Af Richard Bisgaard, ansvarshavende redaktør

Kære læser

I DETTE NUMMER er der masser af stof til diskussionerne ved 
årets jule- og nytårsfrokoster.

Mens verdens statsledere er samlet i Cancún til COP16, har 
vi valgt at tage temperaturen på Københavns Universitet. 

Her er medarbejdernes humør faldet langt under frysepunk-
tet, efter at direktionen har fremlagt prognoserne for den øko-
nomiske udvikling i de kommende år. 200 stillinger står til at 
skulle nedlægges fra nytår, og flere er i farezonen.

Ikke fordi KU mangler penge i kassen. Tværtimod forventer 
ledelsen, at overskuddet bliver på cirka 80 millioner kroner i år 
og 70 millioner kroner næste år. Samtidig forventes egenkapi-
talen at kunne noteres til 560 millioner kroner i næste års regn-
skab. 

DET ER TIL at forstå, at KU må afskedige medarbejdere, når der 
mangler midler, men hvorfor skal folk miste deres levebrød, når 
der er penge i kassen, og hvorfor skal ressourcerne ikke bruges 
til forskning og uddannelse i stedet for at samle støv? 

Rektoratet vil ikke blande sig i spareplanerne med henvis-
ning til, at der er tale om lokale tilpasninger på fakultetsniveau 
og ikke en stor institutionel afskedigelsesrunde. Men hvad er 

der egentlig ved at have en professionel og højt betalt ledelse, hvis 
den ikke vil tage ansvar for, hvad der foregår ude på fakulteterne 
og institutterne? 

VI SER OGSÅ på, hvad det er for noget med Milena Penkowa fra 
Sundhedsvidenskab. Er hun slet ikke eliteforsker, men elitefu-
sker? Rygterne svirrer og vi forsøger efter bedste evne inde i bla-
det at gøre rede for, hvad der er op og ned i sagen, som den fore-
ligger beskrevet indtil videre. 

Milena Penkowa selv har ikke ønsket at give sin version af sa-
gen, og det samme gælder ledelsen på KU, der er bundet af tavs-
hedspligt i personalesager. Milena Penkowa erklærer sig gennem 
sin advokat uskyldig i anklagerne og er indtil videre ikke dømt for 
hverken ulovlig omgang med forskningsmidler eller videnskabelig 
uredelighed.

SOM DET ANTYDES inde i avisen, knytter historien om Milena 
Penkowa måske i virkeligheden an til et større drama om jungle-
ordenen på universitetet, der risikerer at æde unge forskere op. I 
så fald skal hjerneforskeren måske snarere ses som offer for den 
konkurrencementalitet, som især tidligere videnskabsminister 
Helge Sander var eksponent for, og som presser akademikere til 
hele tiden at publicere mere, bedre og hurtigere. 

SÅDAN ER VILKÅRENE for forskningen på mange universiter i 
den vestlige verden, hvis man ellers skal tro den amerikanske 
professor i sociologi Gaye Tuchman som interviewes på side 4 i 
University Post i bagerste del af dette nummer. 

Hun eftersporer i sin bog Wannabe U. Inside the Corporate 
University de bedrøvelige konsekvenser af at bytte traditionelle 
uddannelsesværdier ud med markedsloyalitet. For at kunne 
fremvise målbare succeser skærper den nye koncernadmini-
stration revision og regnskabsføring, hvilket fører til øget kon-
trol- og overvågningspraksis.

Det lyder bekendt, konstaterer vores reporter. Det burde det 
også, svarer Gaye Tuchman. Hendes case-universitet er uhyg-
geligt repræsentativt. Vi er alle wannabees.

God jul og godt nytår. 

Varm luft i en kold tid 

»Når man sidder som radiovært og siger 'klokken, den er 
ti', så er der altid en eller anden spasser, som skriver ind: 
’Fuck dig, er du blondine eller hvad? Du skal ikke sige 
'klokken, den er'. Det hedder klokken er ti’.«

- DR-vært Iben Maria Zeuthen om næsvise lyttere, der tror de ved bedst.
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Fyringer i en kold tid

Personsag:  
Milena Penkowa

Tandlægeskolen i slem 
pengepine

Folk gider jo ikke  
demokratiet

Life tager alle besparelser  
i et hug

Fyres på grund af  
højere energipriser
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Universiteter må boykotte  
sikkerhedsfirma
ETIK – KU gør brug af sikkerhedsfirmaet G4S, som leverer udstyr til israelske checkpoints, 

torturfængsler og vagter til bosættelser på den besatte Vestbred. Ny organisation vil have 

samarbejdet stoppet.

Læs online: http://uniavisen.dk/node/8302

Intet demokrati på vej til universitetet
UNILOV – Videnskabsministerens udkast til en ændring af Universitetsloven er landet, men 

bliver mødt med fnys af lovens kritikere, fordi den ikke rører ved de punkter, der er mest 

undergravende for demokratiet.

Læs online: http://uniavisen.dk/node/8286

Rio, min Rio: I den skandinaviske ghetto
BLOG – Da hun først tog til Rio, var hun fast besluttet på at integrere sig. På at undgå 

danskere og deres parallelle boble af druk og strandture. Men sådan gik det ikke. Cecilie 

Hestbæk blogger fra Rio de Janeiro.

Læs online: http://uniavisen.dk/node/8268

Få en gratis cykel og hjælp Afrika
WIN-WIN – Danske universitetsstuderende kan snart få sig en gratis cykel og samtidig 

hjælpe afrikanske studerende. Virksomhedsreklamer på cykelstellets trekant finansierer 

gildet. En KU-studerende har udtænkt det snedige koncept.

http://uniavisen.dk/node/8147 

Valg på Københavns Universitet
DEMOKRATI – Studenterlisterne diskuterer, hvad de i grunden vil med det her universi-

tet, hvis de bliver valgt ind i den øverste ledelse, bestyrelsen. Få et overblik over, hvad 

de forskellige kandidater mener. 

Læs online: http://uniavisen.dk/node/8292

Vind en MacBook
KAMPAGNE – Tilmeld dig nyhedsbrevet fra universitetsavisen.dk, så deltager du i lod-

trækningen om den fine, hvide maskine. Tilmeld dig på forsiden af netavisen. Du får to 

lodder i konkurrencen, hvis du også tilmelder dig på UniversityPost.dk. Frist: 10. decem-

ber.

http://uniavisen.dk/campus/vind-en-macbook

http://universitypost.dk/newsletter ONLINENYT

uniavisen.dk

INDHOLD

Lave tilskud  
trækker tænder ud

Ballade på humaniora

Portræt af Årets  
Underviser

Truslen fra tegningerne

Fra Fremmedlegion  
til Filosofi 

Studievært fandt  
fordybelse på KUA

13

16

18

14

17

20



4    UNIVERSITETSAVISEN 9  ·  2010

BAGGRUND

»En uforholdsmæssig stor del af 
museets samlede budget er 
knyttet op på lønninger, og det 
har medført, at vi har for få 
midler på driftssiden. Videre 
skal vi i den kommende årræk-
ke til at bygge et stort nyt muse-
um for naturvidenskaben, og vi 
er nødt til at prioritere anderle-
des og satse mere på blandt an-
det marketing og formidling for 
at få et levedygtigt museum i 
fremtiden,« siger han.

Det Naturvidenskabelige Fa-
kultet, hvor Biologi de seneste 
år har været særlig hårdt ramt, 
går derimod fri denne gang. 
Ifølge fakultetsdirektør Mari-
anne Rønnebæk skal fakultets-
sekretariatet spare fem millio-
ner kroner, men det kan klares 
uden afskedigelser.

Sparer på it
På Det Sundhedsvidenskabeli-
ge Fakultet er Odontologisk In-
stitut blevet præsenteret for et 
sparekrav fra dekanatet på ti 
millioner kroner over to år. 
Cirka 20 stillinger skal sand-
synligvis nedlægges, men an-
tallet er stadig usikkert. Tilpas-
ningerne skyldes dog ikke be-
sparelser på finansloven.

På Det Samfundsvidenska-
belige Fakultet oplyser fakul-
tetsdirektør Tina Franck, at it-
afdelingen skal spare ti pro-
cent af centerets udgifter i 
2011, svarende til godt én mil-
lioner kroner. 

Ole Bested, it-administrator 
og medlem af det lokale sam-
arbejdsudvalg, vurderer, at det 
betyder, at tre til fire stillinger 
skal nedlægges ud af i alt cirka 
20 årsværk i afdelingen.

»Det virker som et mærkeligt 
sted at spare, når ledelsen ger-
ne vil effektivisere administra-
tionen, og det er heller ikke be-
grundet i, at vi har brugt for 
mange penge,« siger han.

»Medarbejdersiden i HSU er 
blevet enige om, at vi ikke kan 
bakke op om budgettet i sin 
nuværende form – vi er ikke 
overbeviste om, at fyringer i 
det oplyste omfang er nødven-
digt,« skriver tillidsrepræsen-
tanterne i deres kortfattede 
udtalelse.

Det er første gang under den 
nye styreform fra 2005, at 
medarbejderne har følt det 
nødvendigt at udsende et så 
klart signal.

»Vi er bekymrede både for 
vores kolleger, der er truet af 
afskedigelse, og for arbejds- og 
undervisningsmiljøet på uni-
versitetet,« siger han.

Værst på Life
Situationen er mest alvorlig på 
det Det Biovidenskabelige Fa-
kultet (Life), hvor fakultetsdi-
rektør Søren Hartz vurderer, at 
maksimalt 100 stillinger er i 
farezonen.

Kirsten Refsing, dekan på 
Det Humanistiske Fakultet 
skrev allerede ud til medarbej-
derne den 12. november, at 
der vil mangle cirka 15 millio-
ner kroner på Fakultetets bud-
get i 2011, svarende til ned-
læggelse af cirka 35 fuldtids-
stillinger.

   Der skal også nedlægges 
cirka ti årsværk på Statens Na-
turhistoriske Museum, der hø-
rer under Det Naturvidenska-
belige Fakultet. Syv medarbej-
dere har fået en opsigelse, to 
har sagt ja til at gå frivilligt, fi-
re medarbejdere er sat 25 pro-
cent ned i tid, og tre er gået på 
deltid. 

Morten Meldgaard, direktør 
på Statens Naturhistoriske 
Museum, slår fast, at tilpasnin-
gerne ikke er begrundet i bud-
gettet for 2011 og at museet 
ikke har fået beskåret sin øko-
nomi.

Overskud 
til at fyre
Ledelsen forventer at få overskud i 2010 og igen til 
næste år. Alligevel skal cirka 200 stillinger sandsynligvis 
nedlægges. De ansatte markerer deres utilfredshed ved 
at undsige budgettet for næste år.

BUDGET 2011

Af Claus Baggersgaard

Hvorfor risikerer medarbejde-
re at miste deres levebrød, når 
KU-kassen bugner af penge? 
Sådan spørges der flere steder 
på Københavns Universitet 
(KU), efter at det er kommet 
frem, at omkring 200 stillinger 
skal nedlægges. Det betyder, at 
nogle medarbejdere risikerer 
at blive afskediget, medmindre 
de går frivilligt eller kan om-
placeres. Samtidig forventer 
KU et overskud på 70 millioner 
kroner i 2011. 

Prognosen for tredje kvartal 
af 2010 viser tilmed, at der er 
udsigt til et plus på 84 millio-
ner kroner på regnskabet for i 
år. En forbedring på 111 milli-
oner kroner i forhold til for-
ventningen ved årets start. 
Dermed vil egenkapitalen være 
steget fra 415 millioner kroner 
ved begyndelsen af 2010 til 
570 millioner kroner i 2011.

KU har dog nedjusteret for-
ventningen til overskuddet for 
2011 til lige over 57 millioner 
kroner umiddelbart før redak-
tionens slutning, da ændrings-
forslaget til finansloven viser 
en yderligere nedgang på 12,6 
millioner kroner i tilskuddet til 
basisforskning.

Nej fra medarbejderne
Den paradoksale situation får 
nu medarbejderrepræsentan-
terne i Hovedsamarbejdsud-
valget (HSU) til at undsige 
universitetets budget. Det 
utraditionelle skridt fremgår af 
en meddelelse, som medarbej-
dersiden vedtog i enighed i en 
kortere pause under budget-
drøftelserne med ledelsen på 
et ekstraordinært HSU-møde 
om økonomien onsdag den 24. 
november. 

Også driftsområdet (Campus 
Service City) skal nedlægge 
cirka otte stillinger. Halvdelen 
af disse er fundet ved naturlig 
afgang i løbet af 2010. Bespa-
relserne sker ifølge Tina 
Franck med henblik på omfor-
deling af midlerne til kerne-
ydelserne, altså forskning og 
undervisning.

Fællesadministrationen gen-
nemførte ligeledes en sparer-
unde kort efter sommerferien.

Ubehagelig finanslov
Rektoratet har gennem vicedi-
rektør for kommunikation Jas-
per Steen Winkel afvist at lade 
sig interviewe om spareplaner-
ne i Universitetsavisen med 
henvisning til, at de foregår lo-
kalt på fakultetsniveau og ikke 
som store institutionelle tilpas-
ninger.

Rektor Ralf Hemmingsen 
har i stedet kommenteret uni-

versitets økonomi på intranet-
tet, KUnet. Her slås det fast, at 
nedlæggelserne af stillinger ik-
ke skyldes budget 2011, men 
skal ses i et mere langsigtet 
økonomisk perspektiv. 

Regeringens nye finanslov 
for 2011 barberede en kvart 
milliard af Videnskabsministe-
riets ramme hvert af de næste 
fire år. Det er ikke klart, hvad 
det betyder for KU, men finans-
lovsbesparelsen forventes at 
blive på 26 millioner kr. til næ-
ste år og 96 millioner i 2012. 
Dertil kommer, at regeringen i 
foråret med den såkaldte gen-
opretningsplan pålagde KU en 
besparelse på administration 
på 40 millioner kroner i 2012 
og det dobbelte i de kommen-
de år, fremgår det af KUnet. 

Voldsomt dyk truer 
KU står dermed foran et dyk i 
basismidlerne, der til næste år 
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vil blive reduceret med cirka 
seks procent og med over 25 
procent i 2012 sammenlignet 
med 2010.

»Efter 2011 er der en høj 
usikkerhed omkring KU’s bud-
get. Her kan vi stå foran store 
budgetreduktioner. Der er tale 
om et markant økonomisk dyk 
og scenariet er ikke for mun-
tert. Den såkaldte finansielle 
skrænt er rykket nærmere, 
blandt andet fordi det er helt 
uklart, hvordan politikerne vil 
bruge de globaliseringsmidler, 
der er tilbage for 2012, og 
hvad der skal ske derefter,« 
udtaler rektor Ralf Hemming-
sen på KUnet. 

Han afviser derfor også at 
bruge noget af overskuddet i 
KU’s økonomi til at reducere 
påtænkte afskedigelser her og 
nu. 

»Vi har kun dette lille over-
skud, fordi vi har bremset op i 

KU’s økonomi og lavet et an-
sættelsesstop. Det er desuden 
langt fra alle fakulteter, der 
nedlægger stillinger. Der hvor 
det sker, er det primært udtryk 
for strukturelle tilpasninger, 
fordi udgifter og indtægter lo-
kalt ikke følges ad. Det ville ik-
ke være fornuftigt at flytte pen-
gene fra et fakultet til et andet. 
Det vil gøre det umuligt at lave 
langsigtet, fair og ansvarlig 
planlægning på institutterne, 
hvis vi konstant flytter rundt på 
pengene,« udtaler rektor. 

Det er ikke enten eller
HSU-næstformand Poul Erik 
Krogshave konkluderer, at le-
delsen åbenbart prioriterer 
fleksibilitet, økonomisk råde-
rum samt ekstra midler til fag-
lige tiltag højere end hensynet 
til medarbejderne.

Han nævner som eksempel, 
at der, samtidig med at der 

»Medarbejdersiden i HSU er 
blevet enige om, at vi ikke kan 
bakke op om budgettet i sin 
nuværende form – vi er ikke 
overbeviste om, at fyringer i 
det oplyste omfang er nødven-
digt.« 
Udtalelse fra medarbejderrepræsentanterne i HSU,  

24. november 2010

ILLUSTRATIoN: JENz koUDAhL

skal nedlægges stillinger, er 
planer om at etablere en række 
»faglige fyrtårne«. Hermed me-
nes internationalt ansete forsk-
ningsledere og deres akademi-
ske medarbejdere, der hver 
skal have syv millioner kroner 
per år i fem år per fyrtårn.

»Selv om medarbejdersiden 
også støtter projektet med de 
faglige fyrtårne, behøver det ik-
ke være på bekostning af vores 
kolleger. Når regnskabsresulta-
tet for 2010 viser overskud på 
84 millioner, og når der for 
2011 også budgetteres med 
overskud, så er der økonomi til 
begge dele. Personalepolitiske 
dispositioner, der begrundes 
med ønsket om at anvende kol-
legers lønmidler til andre for-
mål, har jeg det meget vanske-
ligt med at tilslutte mig,« siger 
Poul Erik Krogshave.

Han tilføjer, at det virker 
som en risikabel og forfejlet 

strategi at lægge penge til side 
og nedlægge stillinger af frygt 
for en situation, der måske el-
ler måske ikke vil opstå, nogle 
år ude i fremtiden.

Det bliver nu skrevet ind i 
orienteringen til bestyrelsen, 
at medarbejderrepræsentan-
terne i HSU ikke kan tilslutte 
sig budgettet i forbindelse med 
behandlingen af budgettet på 
mødet den 9. december.

»Det er vores forhåbning, at 
bestyrelsen vil løsne grebet om 
noget af den kapital, der jo er 
til stede. Der er penge i kassen 
i 2011,« siger Poul Erik Krogs-
have. 

clba@adm.ku.dk

Læs også KUmmentaren på  
debatsiderne
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PORTRÆTINTERVIEW

Folk gider jo ikke 
demokratiet
Mogens herman hansen har levet 70 år, og 52 af dem har han 
brugt på københavns Universitet. Først som studerende i græsk 
og historie og senere som lektor i klassisk filologi. han har el-
sket livet på universitetet og hadet, når ambition har forrået 
det. og selvom han er stoppet på universitetet, holder han ikke 
op med at mene ting. og med at sige, hvad han mener.

HISTORIE

Af My Kristensen

»Jeg vil tage telefonstikket ud, så vil jeg slukke 
for printeren, og så vil jeg låse døren.«

Vi skal ikke forstyrres. Mens jeg synker ned i 
en lav, blød stol, troner Mogens Herman Hansen 
over mig på sin kontorstol, som i dag agerer ta-
lerstol. Han forelæser som så mange gange før. 
Historiker og historiefortæller. Førende ekspert i 
græsk bystatskultur og athensk demokrati. Vel-
artikuleret og omhyggelig i sin udtale. Af en an-
den tid, ligesom.

Vi sidder på hans kontor i en af det gamle 
KUA’s nedrivningstruede bygninger. Udenfor 
står et betonbygningsskelet, slukøret i sin afpil-
lede nøgenhed. De river det ned, det gamle 
KUA. Men her, i den sidste bastion, er der hjem-
ligt. Tiptipoldemoderens mørke chatol, rækker 
og rækker af bøger, et stort portræt fra halvfjerd-
serne af hende, der har været kvinden i hans liv 
de sidste 35 år. Her holder han, fortsat forsken-
de, til. 

Noget lånt og gammelt
Fra 1993 til 2005 var Mogens Herman Hansen 
leder af Poliscenteret, et grundforskningscenter 
som udforskede for længst uddøde græske by-
stater – og bystatskulturer verden over. 

»Områder opsplittet i flere hundrede stater, 
der hver består af en by plus opland. Det er det, 
jeg har kaldt bystatskulturer. Grækenland er den 
største og vigtigste, men vi opsporede 36 andre.«

»Det særlige ved bystaterne var, at selvom 
mange var styret af konger, var en del af dem 
enten oligarkier, styret af mindre overklassekli-
ker, eller demokratier! Det vil sige, at i gamle 
dage var demokratier bystater. Man kunne ikke 
have store demokratier dengang. Så hvis du skal 
finde et demokrati, der er ældre end begyndel-
sen af 1800-tallet, så skal du tilbage til oldtiden 
og de græske bystater.«

»Og på grund af den koncentrerede beboelse, 
fik man også en markedsøkonomi. Det vil sige, 
at hele den økonomi og den politiske kultur vi 
har i dag, har sin oprindelse i bystaterne og slet 
ikke i de gamle landriger som England, Tyskland 
og Frankrig – det er det, vi har beskrevet.«

Mod Montesquieu 
Okay, men er demokratiet så en god eller skidt 
ting? 

»Altså – hvis demokrati står for to ting, selvbe-
stemmelse og medbestemmelse, vil jeg meget 
gerne have det. Men der er jo mange former for 
demokrati.« 

Han peger på et billede af en folkeforsamling i 
Schweiz, hvor et væld af mennesker er mødt op 
for at deltage direkte i lovgivning og valg. Og al-
le stemmer. Ved håndsoprækning. 

Er det en bedre form, det direkte?
»Ja. Hvis det virker! Det forudsætter, at folk er 

villige til at bruge den tid og opmærksomhed, 
som kræves, for hvis ikke man sætter sig ind i 
tingene, duer det jo ikke, vel?«

Faktisk er Mogens Herman Hansen godt i 
gang med at udfordre den herskende opfattelse 
af, hvordan man i det hele taget skal forstå et 
moderne demokrati.  

»Vi siger altid, at vi har et demokrati i dag, 
ikk’?« 

Jo. Han venter på mit svar. Aktiv undervis-
ning. Så fortsætter han. 

»Og det har vi måske også. Men man kan dis-
kutere, om ikke det er en blandingsform. Platon 
og Aristoteles og alle de gamle mente, at der var 
tre styreformer: enevælde, fåmandsvælde og fol-
kevælde. Men de mente også, at de fleste forfat-
ninger blandede typerne, og at det faktisk var 
den bedste måde.«
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Idéen om den blandede forfatning levede indtil 
den blev fordrevet af Montesquieus magtforde-
lingslære, der i stedet taler om en lovgivende, 
udøvende og dømmende magt.

»Men den lære hører ingen steder hjemme 
mere. Hvis du for eksempel tager Irak-krigen, så 
var grunden til, at vi var med i den, Anders Fogh 
Rasmussen. England gik med, fordi Tony Blair 
var premierminister. Og grunden til, der overho-
vedet var en Irak-krig, var George Bush. Det er 
da monarki! Èn person i hvert land, der kan få 
resten med!«

»Samtidig siger vi, at noget af det mest demo-
kratiske, der findes, er valg. Men de folk, vi væl-
ger, er en elite. Og vi vælger dem netop, fordi de 
skulle være bedre orienterede og bedre begavede 
end folk er flest. Hvis parlamentet skulle være et 
repræsentativt spejl af befolkningen, kunne man 
jo bare trække lod. Valg er en blanding af aristo-
krati og demokrati, for de valgte er en elite, men 
de vælges af hele folket. Derfor har vi alle tre 
ting: enevælde, fåmandsvælde og folkevælde. 

Analysemodellen er fra oldtiden, men jeg me-
ner, den passer glimrende på et moderne demo-
krati. Meget bedre end magtfordelingslæren. Så 
ja, vi har demokrati. Noget demokrati!« 

Dovne demokrater
»En anden ting. Du har næppe hørt om James 
Fishkin og den deliberative meningsmåling, 
vel?«

Det giver jeg ham ret i, at jeg næppe har, så 
han forklarer, at metoden er et forsøg på at gøre 
meningsmålinger til et mere reelt udtryk for, 
hvad folk mener. En tilfældigt udvalgt gruppe 
får tid til at tænke sig om og vejledes i, hvordan 
de bedst sætter sig ind i det emne, de skal have 
en mening om. Jeg tænker, det lyder dyrt og 
svært. Jeg siger, at det lyder idealistisk.

Mogens er imponeret over metoden. I hvert fald 
i teorien. 

»Det, der er problemet – og det er også derfor, 
jeg er meget reserveret over for tanken om di-
rekte demokrati – er, at folk ikke gider.« 

Han siger det lavmælt og ryster let på hove-
det, mens han fastholder mit blik med sine våg-
ne øjne.

Så ... folk vil i virkeligheden slet ikke have de-
mokrati?

»Nej, de gider da ikke! De siger, at når vi har 
politikerne til at tage sig af det politiske, hvorfor 
skal vi så gøre det?«

»Så længe det er en grundholdning, skal vi i 
hvert fald ikke have direkte demokrati. Og i vir-
keligheden skal vi heller ikke have repræsenta-
tivt demokrati, for hvis man ikke gider bruge tid 
på det, har man ingen baggrund for at vælge, 
hvem man skal stemme på. Forudsætningen for, 
at demokrati overhovedet skal virke, er, at folk 
har et minimum af interesse og opmærksomhed 
knyttet til det. Ellers kan vi lige så godt droppe 
demokratiet – fuldstændig.« 

Alexander i ørkenen
Men det er ikke kun folket den er gal med. Det 
er også dets ledere. 

»Da Alexander den Store skulle føre sin hær 
fra Indien og tilbage til Mesopotamien, vandre-
de han og hans hær gennem Den Gedrosiske Ør-
ken, og mange døde af tørst under marchen. En 
morgen kom en soldat til Alexander med en 
hjelm fuld af vand, som han kunne drikke. Ale-
xander så ud over hele hæren og sagde: ”Jeg 
drikker kun, hvis alle drikker,” og så hældte han 
vandet ned i sandet.«

Jeg når at tænke, at det var et frygteligt spild, 
men Mogens retter mig ind med en løftet pege-
finger. 

»Se, det er en historie, der forklarer, hvorfor 
Alexander kunne få hæren med sig i elleve år. 
Man burde fortælle den til samtlige bankdirektø-
rer og politikere, for det fatter de ikke. Og det er 
jo derfor, der er utilfredshed og manglende vilje 
til at indstille sig på de vanskeligheder, som hø-
rer med til at være med i et samfund. For de, der 
leder samfundet, vil have privilegier. De vil ikke 
opføre sig som Alexander, og derfor kan de hel-
ler ikke regne med at få folk med sig!« 

Han siger, at han finder tv-serien Borgen af-
sindigt deprimerende, og at vi er langt ude, hvis 
det bare er lidt rigtigt, hvad den fortæller om 
magtspil og det totale fravær af saglighed og ide-
alisme.

Nid og nag og kniven i bæltet
»I en periode, hvor jeg var meget fikseret på an-
tikkens historie, måtte jeg minde mig selv om, 
hvilken æra vi var i, og derfor daterede jeg alle 
mine breve og checks med e.Kr. efter årstallet.«

Mogens Herman Hansen lyser op i et smil, 
men det var ikke alle, der syntes, det var særlig 
sjovt, og da han engang søgte Forskningsrådet 
penge til en rejse, diskuterede de i fuld alvor, om 
man kunne bevillige penge til sådan en idiot – 
som han siger. Da han efter en ulykke måtte gå 
med stok, fik han en fornem sølvstok. 

»Med knop – ligesom Holberg. Men der var 
nogen, der anså mig for en arrogant stodder. Det 
er underligt, hvad folk irriteres over.«

Hvilket karaktertræk kan du mindst lide?
»Det værste er, når folk laver et sæt regler for 

sig selv og et andet for andre. Nogen folk har det 
med at være utrolig kritiske og også sige barske 
ting til andre. Men det almindelige for den slags 
folk er, at hvis de selv bliver kritiseret, så sidder 
de oppe i loftet af raseri.«

»Det er et meget dårligt menneskeligt træk at 
kræve retten til at kritisere andre hver dag, hele 
dagen og så blive fornærmet over den mindste 
kritik af ens egen person. Det er dårlig stil.«

Hvad har været værst og bedst ved et helt liv med 
forskning?

»Det værste er, når man udgiver noget, og arro-
gante anmeldere, som ikke engang altid har læst 
bøgerne ordentligt, hælder en møgspand i hove-
det på en. Omvendt bliver man glad, når man ser, 
at folk står på skuldrene af det, man selv har la-
vet. Det vigtigste er jo, at andre skal interessere 
sig for ens forskning. Hvis ingen læser ens bøger, 
kan man lige så godt brænde dem, ikke?«

Hvad er folk uenige med dig i?
»Den opfattelse af demokrati, jeg lige har ar-

gumenteret for, er da noget, som vil vække furo-
re og ægge til modsigelse. Det har jeg heller ikke 
noget imod, hvis det bliver gjort på en ordentlig 
måde. Det, jeg ikke kan holde ud, er denne arro-
gante nedgørelse, man udsættes for ind imellem. 
Der er meget nid og nag i forskningsverdenen.«

»Det er et modsætningsfyldt sted, universite-
tet. Der har altid været virkelig dejlige menne-
sker, og der har også altid været en konkur-
rencementalitet, som har været særdeles ubeha-
gelig. Det hænger sammen med en form for am-
bition. Ambition kommer i mange tilfælde til at 
ske på bekostning af andre, ikke?

Jeg nikker. Og pludselig rimer han.   

»En forsker, der får sine teser væltet
går altid rundt med kniven i bæltet
og hvis han tilmed bliver fornærmet
så har han også kniven i ærmet
og synes personlig kun det er lykken
hvis hans kolleger får kniven i ryggen.

Hvem har skrevet det?
»Det har jeg. Jeg udgiver verssamlinger og 

skriver mytologiske limericks om de gamle, græ-
ske guder.«

Han bladrer i nogle papirer og læser mig et 
vers om Newton. Her er det elskovsrystelser, der 
får æblet til at falde fra træet og manden til at 
erkende tyngdeloven. Det næste handler om 
utro guder og munder ud i noget med store søm 
og kvinders ømme underliv. Limericks skal være 
sjofle, siger Mogens, det må jeg tage med. 

Restlevetid
Nu er du 70 år – tænker du over det at blive ældre? 

»Jeg har ikke den samme råstyrke, jeg engang 
havde, og pludselig tager man sig selv i at tænke, 
om man skal blive ved med at købe bøger og så-
dan noget. Men jeg prøver at blive ved med at 
agere, som om jeg har en 10-15 år endnu.«

Det går skattemyndighederne også ud fra, han 
har. 

»De har skrevet til mig, at min forventede rest-
levetid er opgjort til 170 måneder.« 

Jeg spærrer øjnene op, og han griner. Det går 
fint. En af de bøger, han er mest tilfreds med ud-
kom for bare fem måneder siden. 

»Hvis man opfatter livet som en stor kapital, 
så bruger man den jo op. Sådan er det. Pludselig 
forsvinder jeg.«

Gør det dig ikke bange?
»Jo, det kan jeg godt blive. For så er universet 

væk. Forholdet mellem mig og universet er jo, at 
når jeg ikke er mere, så er universet der heller 
ikke mere – set ud fra mit synspunkt.« 

»Og så er der jo det, at jeg stadig kan forsvare 
min forskning, når folk angriber med uenighed. 
Men når jeg pludselig er væk, hvem tager så til 
genmæle? Vi har det vel alle sammen sådan, at 
vi på en eller anden måde gerne vil forlænge vo-
res tilstedeværelse ud over livet. Men når vi er 
væk, så er vi væk. Og hvis folk tænker på os se-
nere hen – forhåbentlig med venlige tanker – vil 
vi ikke kunne mærke det.« 

Akademisk pølsefabrik
Hvordan har universitetet ændret sig i de 40 år, du 
har været her?

»Platon og Aristoteles 
og alle de gamle  
mente, at der var tre 
styreformer: enevæl-
de, fåmands vælde og  
folkevælde. Men de 
mente også, at de  
fleste forfat ninger 
blandede typerne,  
og at det faktisk var 
den bedste måde.«

»Det er et meget dår-
ligt menneskeligt 
træk at kræve retten 
til at kritisere andre 
hver dag, hele dagen 
og så blive fornærmet 
over den mindste kri-
tik af ens egen per-
son. Det er dårlig 
stil.«

»På mange måder. Nu er det mest en akademisk 
pølsefabrik, hvor hvert eneste kursus leder op til 
en eksamen.« 

Han udtaler ordene helt fri for galde, omhyg-
geligt og tydeligt, mens han strækker begge 
hænders fingre og lader spidserne mødes. 

»Der er opstået en ubrydelig sammenhæng 
mellem undervisning og eksamen, der slet ikke 
fandtes i gamle dage. Universitetet var på sin vis 
et vanskeligere sted at være dengang, for der var 
mindre undervisning og mere selvstudium. Men 
hvis nu græskstuderende fik lyst til at læse ara-
bisk, blev det opmuntret. Det kan man ikke læn-
gere, fordi man kun må tage et begrænset antal 
eksaminer. Der er sket en ensretning – det er ren 
masseproduktion.« 

Men det bliver nogle andres kamp at kæmpe, 
for Mogens Herman Hansen er som 70-årig en-
delig begyndt udslusningen fra universitetet. Og 
når han ser tilbage, er han godt tilfreds.

»Jeg hører til de ganske få mennesker, der har 
fået lov til at beskæftige sig professionelt med 
det, de holder af. Jeg har elsket mit arbejde, og 
jeg elsker det fortsat. Og det har jeg fået penge 
for. Det er privilegeret. I mit næste liv kunne jeg 
også godt tænke mig at være antikhistoriker.« 

Han smiler. Sådan et ekstra liv tror han slet ik-
ke på. Men hvis han gjorde, ville han leve det he-
le om igen.
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ved bachelor- og kandidatfor-
svar, så de studerende må nø-
jes med en skriftlig udtalelse 
fra censor ved bedømmelsen af 
deres projekter.

Desuden er der udsigt til, at 
der fremover bliver færre valg-
frie kurser, og at der igen bli-
ver skåret i antallet af øvelses-
timer, som også blev skåret 
meget ned sidst.

»Der skal flere studerende 
ind, og der bliver færre res-
sourcer til undervisningen, så 
vores uddannelse kan næsten 
kun blive svagere,« siger An-
dreas Carstensen.

Alligevel er det hans indtryk, 
at der er bred enighed blandt 
de studerende om at acceptere 
besparelserne, og der er umid-
delbart ikke udsigt til demon-
strationer eller andre former 
for protester.

»Traditionen fra tiden som 
selvstændig landbohøjskole 
hænger nok ved. Vi har en god 
dialog med ledelsen, og vi har 
helt sikkert stor indflydelse på, 
hvor der skal spares, så vi vil 
hellere bruge kræfterne på at 
føre en konstruktiv dialog. Le-
delsen på Life er lige så kede af 
det her, som vi er, så vi skal 
nok højere op i ledelseshierar-
kiet, hvis vi skal demonstrere 
mod nogen,« siger han.    

clba@adm.ku.dk

centrale ledelsesniveau på KU 
som ufleksibelt.

»Det er ødelæggende, når fa-
kulteterne på skift må fyre 
medarbejdere, så jeg savner 
virkelig, at man ser KU som en 
samlet arbejdsplads. Jeg siger 
ikke, at de andre fakulteter 
skal betale til os, men større 
fleksibilitet i form af at kunne 
låne af hinanden eller bruge af 
egenkapitalen mangler,« siger 
Thomas Vils Pedersen.

Han tilføjer, at politikerne 
også burde træde i karakter og 
hjælpe universiteterne gennem 
krisen. De kunne for eksempel 
tage nogle af de mange millio-
ner, der er afsat til nye ph.d.er 
og i stedet fordele dem som 
basismidler, som universiteter-
ne selv kan råde over.

»Vi har allerede svært ved at 
finde egnede ph.d.-studeren-
de, så det er fuldstændig ab-
surd i 2011 at øremærke yder-
ligere 80 millioner kroner til 
ph.d.-stipendiater samtidig 
med, at vi skal afskedige med-
arbejdere,« siger han.  

Accept blandt studerende 
Naturressource-studerende 
Andreas Carstensen, der er 
næstformand for De studeren-
des Råd på Life, forventer, at 
uddannelserne vil blive ramt 
lige så hårdt som sidst.
Et af ledelsens spareforslag er 
at sløjfe den eksterne censur 

»Medarbejderne er stadig på-
virket heraf og har svært ved 
mentalt at kapere en ny runde 
afskedigelser. Men vi må for-
holde os til virkeligheden og 
tage det, som det kommer,« si-
ger han.

Også lektor ved Institut for 
Grundvidenskab og Miljø og 
AC-fællestillidsrepræsentant 
på Life Thomas Vils Pedersen 
oplever, at de ansatte er be-
kymrede, men de har samtidig 
forståelse for, at ledelsen er 
tvunget til at handle.

»Der er en principiel opbak-
ning blandt medarbejderne til 
at tage det på en gang, så vi 
undgår at skulle ud i fyrings-
runder tre år i træk. Folk går 
blege rundt på gangene i usik-
kerhed, og så er det nok bedre 
at få det overstået,« siger han 
og tilføjer, at det er op til de til-
lidsvalgte at sikre, at ledelsen 
ikke afskediger flere end højst 
nødvendigt. 

»Jeg har indtryk af, at det er 
den fornemmelse, de ansatte 
står med på Det Naturviden-
skabelige Fakultet, der efter 
sidste års store afskedigelses-
runde nu forventer at komme 
ud af 2010 med et overskud,« 
siger han.

En arbejdsplads
Thomas Vils Pedersen hører in-
gen tale negativt om fusionen, 
men mange på Life oplever det 

gere, hvilket medfører, at den 
økonomiske opbremsning bli-
ver hårdere,« siger Søren 
Hartz.

Et af spørgsmålene fra en 
medarbejder til Life-ledelsen 
på fakultetets hjemmeside, 
hvor bekymrede ansatte kan få 
mere at vide om de kommende 
nedskæringer, er netop om de 
store besparelser er prisen for 
fusionen med KU i 2007.

Men det afviser Søren Hartz. 
Han slår fast, at besparelserne 
overvejende ville have været 
de samme, hvis Life fortsat 
havde været et selvstændigt 
universitet.

Fusionen kræver godt nok 
investeringer i ny it-infra-
struktur, og fakultetet er også 
med til at investere i store 
byggeprojekter, men det får 
Life selv gavn af, ligesom fusi-
onen også har skabt nye un-
dervisnings- og uddannelses-
samarbejder og har givet fa-
kultetet del i to UNIK-forsk-
ningsbevillinger.

Hårdt prøvede ansatte
Bruno Bilde Jørgensen, senior-
forsker ved Skov & Landskab 
på Life og medlem af fakulte-
tets samarbejdsudvalg, mener, 
at den kommende sparerunde 
tilsyneladende bliver betydeligt 
værre end den sidste, hvor ti 
blev afskediget og i alt 27 blev 
berørt på hans eget institut. 

Derudover har vi brug for et 
beløb til tilbagebetaling af in-
stitutternes opsparing i 2010, 
og så må vi spare op for at ska-
be luft til omprioriteringer,« si-
ger Søren Hartz.

Opsparing indefrosset
Han begrunder endvidere be-
hovet for at spare op med, at 
det i en tid med faldende basis-
midler er nødvendigt at skabe 
et strategisk råderum for ledel-
sen. Fakultetet skal blandt an-
det have penge på kontoen, så 
det kan bidrage til en del af fi-
nansieringen ved laboratorie-
renoveringer eller til medfinan-
siering af eksterne bevillinger 
til større forskningsprojekter.

Desuden indefrøs KU-besty-
relsen fakulteternes opsparin-
ger af hensyn til egenkapitalen 
omkring jul sidste år. De drejer 
sig om godt 90 millioner kro-
ner for Life's vedkommende. 
De penge kan dermed ikke 
længere bruges til at afbøde 
konsekvenserne af pludselige 
fald i basisbevillingerne, så det 
er bydende nødvendigt at få 
opbygget en ny pengebehold-
ning.

»Bestyrelsen har truffet en 
beslutning om indefrysning, og 
det tager vi til efterretning, 
men det er klart, at vi tidligere 
havde mulighed for at udligne 
underskud over årene via op-
sparingen. Det kan vi ikke læn-

Life tager besparelser i et hug
Det biovidenskabelige Fakultet har valgt allerede nu at tilpasse budgettet til 
samtlige regeringens kendte sparekrav de kommende tre år. Det betyder, at 
der skal skæres 48 millioner kroner og nedlægges op til 100 stillinger

NEDSKÆRINGER – På Det 

Biovidenskabelige Fakultet (Li-

fe) på Københavns Universitet 

rammer sparesaven dybest. Life 

planlægger til gengæld at tage 

alle besparelser i et hug nu, 

med risiko for helt op til 100 fy-

ringer, mod et håb om at kunne 

slippe for yderligere besparelser 

i tre år.  

BUDGET

Af Claus Baggersgaard

Så er den gal igen med økono-
mien på Det Biovidenskabelige 
Fakultet, Life. 

Denne gang skal fakultetet 
spare 48 millioner kroner, hvil-
ket kan betyde, at op til 100 
stillinger må nedlægges, men 
det præcise antal kendes dog 
først i januar. Ifølge fakultets-
direktør Søren Hartz er 100 
stillingsnedlæggelser det abso-
lutte maksimum, da en del er 
blevet afbødet af det ansættel-
sesstop, rektor Ralf Hemming-
sen indførte i april i år. 

Life blev også hårdest ramt 
af alle fakulteter på Køben-
havns Universitet (KU) ved 
den seneste sparerunde i janu-
ar i år, hvor Life skulle spare 
25 millioner kroner og afskedi-
ge knap 50 medarbejdere. 

Søren Hartz forklarer, at 
man nu skal skære dybest igen, 
fordi fakultetsledelsen har be-
sluttet at gennemføre samtlige 
kendte politiske sparekrav for 
de kommende tre år på en gang 
i håb om at undgå yderligere 
afskedigelsesrunder foreløbigt.

»Vores basisbevilling vil væ-
re reduceret med godt 34 milli-
oner kroner i 2013. Vi kan 
samtidig se af ændringsforsla-
gene til finansloven for 2011, 
at flere besparelser er på vej. 

Fem grunde til besparelserne  
på Life

•  Regeringen har besluttet, at de danske universiteter samlet 

skal spare 250 millioner kroner på administration i perioden 

2011 til 2013. Life's andel udgør godt 20 millioner kroner.

•  Life skal bidrage til at finansiere de kommende års byggeri-

er, både på Frederiksberg Campus og på andre dele af KU. 

Samlet set betyder det en besparelse på 9,6 millioner kroner 

frem mod 2013.

•  Der er blevet ansat langt flere ph.d.-studerende i de senere 

år. De ekstra medarbejdere betyder, at vi hvert år skal af-

sætte 3,6 millioner kroner til feriepenge.

•  Nogle institutter har haft overskud i 2010, men pengene er 

blevet brugt til at dække underskud andre steder på Life. 

Institutterne skal have pengene tilbage, så nu må resten af 

Life spare for at kunne betale. 

•  Life's direktion ønsker at prioritere, at der er penge til fagli-

ge strategiske formål i direktionspuljen, så man fx kan støt-

te elitemiljøerne på Life. 
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toiletter og køkkener, men det 
er korrekt at skraldespandene 
på kontorerne fremover kun 
skal tømmes en gang om 
ugen,« siger han.

            
Underskuddet skal ned
Tina Franck, fakultetsdirektør 
på Det Samfundsvidenskabeli-
ge Fakultet, skriver i en mail, 
at Campus Service City finan-
sieres af et driftstaxameter 
samt en underskudsdækning 
fra de fire parter i Indre By. Af-
delingen har i år fået en ekstra-
ordinær underskudsdækning 
fra parterne med den klare 
præmis, at der skulle ske til-
pasninger i løbet af 2010, så 
underskudsdækningen kunne 
komme ned på 2,2 millioner 
kroner som aftalt.

»Der er i 2010 sket tilpasnin-
ger blandt andet ved naturlig 
afgang og på drift, men det har 
desværre ikke været tilstræk-
keligt for at nå målet – det er 
derfor nødvendigt med yderli-
gere tilpasninger. Da vi fortsat 
er i en proces med afværgefor-
anstaltninger, kan det endnu 
ikke siges, hvor mange afskedi-
gelser, der bliver tale om,« 
skriver hun i sit svar per mail.

clba@adm.ku.dk

fem millioner kroner i år pri-
mært på grund af en ny energi-
afgift på 1,5 millioner kroner 
på fjernvarme, og så mistede 
Campus Service City en basis-
bevilling fra KU på 1,9 millio-
ner kroner til bygningsdriften 
sidste år.

Afdelingen afskedigede for 
fem år siden omkring 15 med-
arbejdere, så driftschefen har 
meget vanskeligt ved at finde 
yderligere besparelser. 

Det svarer til, at hver tiende 
tilbageværende stilling forsvin-
der, når otte årsværk nu skal 
skæres væk. 

»Vi har ikke levet over evne 
og har allerede sparet så meget 
vi kunne. Vi er blevet 50 pro-
cent mere effektive over de 
sidste ti år, så du kan sige, at 
det er unfair, at vi nu skal spa-
re igen, men du kan også kalde 
det en nødvendig prioritering 
fra ledelsens side. Om det ene 
eller andet er tilfældet, vil jeg 
ikke tage stilling til,« siger Er-
win Koster Kristensen.

Han beskriver nedgangen i 
rengøringsstandarden som en 
mindre forringelse, der bringer 
standarden ned på samme ni-
veau som for eksempel på Pa-
num.

»Der vil fortsat blive gjort 
rent hver dag steder, hvor det 
har med hygiejne at gøre, som 

de stigende energipriser,« siger 
han.

Dårligere rengøring
Søren Møller mener, at en del 
af forklaringen på miseren er, 
at Campus Service City service-
rer og finansieres af fire enhe-
der i Indre By: Fællesadmini-
strationen, Det Samfundsvi-
denskabelige Fakultet, Det Ju-
ridiske Fakultet og Det Teolo-
giske Fakultet med de to først-
nævnte som de klart største 
brugere.

»Vi har fire herrer, og det 
virker som om, at de forsøger 
at sende regningen videre til 
hinanden. Vi arbejder på et 
universitet, men det er ikke li-
gefrem udtryk for sund for-
nuft,« siger han.

Ifølge Søren Møller betyder 
besparelserne, at rengørings-
standarden må sænkes. Indtil 
nu har rengøringsassistenterne 
tømt papirkurve og fjernet syn-
ligt snavs på alle kontorer dag-
ligt, men fra årsskiftet vil det 
kun ske en gang om ugen.

Urimeligt eller en  
prioritering
Ifølge driftschef Erwin Koster 
Kristensen har de fire brugere i 
Indre By stillet en underskuds-
garanti på 2,2 millioner kro-
ner, men minusset bliver på 

lukke for varmen eller slukke 
for lyset, så det føles ekstra 
uretfærdigt, at vi nu skal fyre, 
fordi at energipriserne er ste-
get. Vi kunne forstå det, hvis 
afdelingen havde levet over 
evne, men det er der slet ikke 
tale om. Vi vandt, da rengørin-
gen blev udliciteret for et par 
år siden, så vi har bevist, at vi 
er konkurrencedygtige,« siger 
Søren Møller.

Han får støtte af flere med-
lemmer af driftens Samar-
bejdsudvalg (SU), der heller 
ikke ser nogen logik i beslut-
ningen.

»Det er urimeligt, at ledelsen 
ikke vil dække for udgifter, 
som vi slet ikke selv er herre 
over,« siger Kari Steffensen, 
HK-repræsentant i SU.

Ole Bested, næstformand for 
SU, påpeger, at det ikke kun er 
rengøringen, der rammes. Tre 
af medarbejderne, der er fra-
trådt i løbet af året på grund af 
sygdom og alder, var håndvær-
kere, og da stillingerne ikke 
bliver genbesat, vil det øget ar-
bejdspresset på de tilbagevæ-
rende.

Han er direkte forarget over 
ledelsens fremgangsmåde.

»I stedet for at betale deres 
strøm- og varmeregning, fyrer 
de folk. Det havde virkelig 
klædt dem at kompensere for 

Fyres på grund af 
højere energipriser 
campus city Service skal nedlægge hver tiende 
stilling. Ikke fordi afdelingen har brugt for mange 
penge, men primært fordi el- og varmeregningen 
er steget. De ansatte er harme og mener det er 
unfair. brugerne kan som konsekvens se frem til 
at få gjort dårligere rent.

NEDSKÆRINGER

Af Claus Baggersgaard

Nogle steder får medarbejder-
ne et par flasker vin, en kurv 
med lidt godter eller en anden 
lille erkendtlighed til jul som 
tak for en god arbejdsindsats.

Hos Campus Service City, 
der tidligere hed Driftsafdelin-
gen for Indre By, er årets jule-
gave otte-ni fyresedler. 

Årsagen er ikke, at afdelin-
gen har brugt for mange penge 
eller ikke er effektive, men at 
prisen på el og varme er steget.

Fire medarbejdere er frivil-
ligt fratrådt i årets løb, og de-
res stillinger er ikke blevet 
genbesat, så der mangler at 
blive afskediget fire rengø-
ringsassistenter. Besparelserne 
i rengøringen er dog ikke til-
strækkelige, derfor berøres an-
dre områder i driften også. 

 
Føles uretfærdigt
Rengøringspersonalet fik be-
skeden på et stormøde tirsdag 
den 23. november, og stemnin-
gen var ifølge deres tillidsre-
præsentant Søren Møller præ-
get af en blanding af mismod 
og harme.

»Der var lutter bedrøvelige 
miner, da det bliver en trist jul 
for nogen af os. Vi kan jo ikke 

»I stedet for 
at betale de-
res strøm- og 
varmereg-
ning, fyrer 
de folk. Det 
havde virke-
lig klædt 
dem at kom-
pensere for 
de stigende 
energipriser«
Ole Bested, næstformand  

for samarbejdsudvalget

KULDEFRI – Ordet får en helt ny betydning for 

rengøringspersonalet i Indre By, der skal beskæres, 

fordi varmeregningen er steget.
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pengene gik til disse projek-
ter,« siger fondens formand Er-
hardt Gram til Weekendavisen.

Godt forhold til rektor  
og Sander
Det er ikke første gang, Milena 
Penkowas faglighed kommer 
under lup. Tilbage i 2002 blev 
hendes doktordisputats afvist, 
hvilket i sig selv ikke er usæd-
vanligt. 

Men det er usædvanligt, at 
dekanen for den pågældende 
forskers fakultet nedsætter et 
eksternt bedømmelsesudvalg 
for at bedømme disputatsens 
bedømmere. 

Det var ikke desto mindre 
det, dekanen for Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet gjorde i 
2002, hvorefter disputatsen gik 
igennem. Dekanen var Ralf 
Hemmingsen, der i dag er rek-
tor for Københavns Universitet. 

Trods indsigelser mod Pen-
kowas lødighed fra hendes 
samarbejdspartner under det 
pågældende forsøg, indstillede 
Hemmingsen senere, som rek-
tor, Milena Penkowa til Elite-
Forsk-prisen. 

Rod i regnskabet
Den anden sag mod Milena 
Penkowa drejer sig om kolde 
kontanter. I 2005 modtog hjer-
neforskeren den største enkelt-
bevilling, som en forsker fra 
Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet har modtaget fra en 
privat fond: knap 5,7 millioner 
fra IMK Almene Fond. Mellem 
to og tre millioner af dem mis-
tænkes hun nu for at have 
brugt på advokatregninger, 
tøj, rejser og middage.

Fonden bag milionbevillin-
gen har efter at have gennem-
gået et tilsendt regnskab fra 
Københavns Universitet fået 
mistanke om, at store beløb er 
brugt på ting, der ikke har no-
get med forskning at gøre. 
Hvis mistanken holder stik, 
kan universitetet holdes erstat-
ningsansvarlig.

»Vi vil så kræve pengene til-
bage fra Panum Instituttet, for 
det er dem, der har stået for 
udbetalingen til Milena Penko-
wa. Vi har bevilget støtte til en 
række forskningsforsøg med 
hjerneceller, og instituttet 
skulle selvfølgelig sikre sig, at 

mellemtiden var blevet sus-
penderet på grund af en perso-
nalesag – og sendte dem til 
omtælling hos to eksperter. De 
konkluderede dels, at de 53 
prøver var af for ringe kvalitet 
til at analysere på, dels at 
spredningen af proteiner i cel-
lerne var unaturligt og mistæn-
keligt ensartet.   

Penkowa forsvarer sig i de 
lækkede, interne dokumenter 
med, at eksperterne ikke har 
den fornødne ekspertise til at 
gå hende efter i sømmene; at 
institutlederen langt fra har 
indsamlet alle vævsprøverne, 
samt at nogle af hendes mod-
standere må have fjernet noget 
af analysematerialet. 

Men de forklaringer lader 
til at prelle af på institutleder 
Albert Gjedde. Han har ingen 
kommentarer til den verseren-
de sag, men har i en intern 
sagsfremstilling skrevet til Ul-
la Wewer, dekanen for Det 
Sundhedsvidenskabelige Fa-
kultet:

»Samlet set sandsynliggør 
forløbet dels en så groft uagt-
som udøvelse af videnskabelig 
praksis, dels en så groft uagt-
som udøvelse af praksis for 
vejledning og ledelse af yngre 
forskere og omgang med kolle-
ger, at Milena Penkowas tro-
værdighed som forsker og 
forskningsleder kan være va-
rigt belastet.«

Om Penkowa skal stilles for 
Udvalgene Vedrørende Viden-
skabelig Uredelighed, hvilket 
kan få fatale konsekvenser for 
hendes karriere, hvis hun ken-
des uredelig, er nu op til rektor 
Ralf Hemmingsen. Mere om 
hans rolle senere.

uden for døren,« smiler Dan 
Sonne Pedersen.

Mistænkelige forsknings-
resultater
Milena Penkowa-sagen er fak-
tisk to sager. Mindst. Begge er 
blevet rullet op af Weekenda-
visen, og stammer blandt an-
det fra en række lækkede do-
kumenter fra Københavns Uni-
versitet.

For det første verserer der i 
øjeblikket en sag på KU om re-
deligheden af Milena Penko-
was forskning og hendes vej-
ledning af studerende.

Den begyndte med to af Pen-
kowas studerende, der var 
usikre på nogle resultater til en 
planlagt videnskabelig artikel 
om analyser af væv fra lymfe-
kræftpatienter, som de skrev i 
samarbejde med Penkowa. Te-
sen var, at der i kræftcellerne 
var en særlig høj forekomst af 
nogle bestemte proteiner, og 
opdagelsen ville i givet fald 
kunne bruges til at udvikle læ-
gemidler mod kræft. 

De studerende fandt dog ik-
ke en højere forekomst af de 
bestemte proteiner i kræftcel-
lerne sammenlignet med nor-
male celler, men da de fik til-
sendt et udkast til artiklen fra 
Milena Penkowa, havde hun – 
efter eget udsagn – selv analy-
seret vævsprøverne og var nået 
frem til det ønskede resultat, 
som afveg markant fra de stu-
derendes.

Institutlederen griber ind
Da Albert Gjedde fik dette at 
vide, indsamlede han vævsprø-
verne fra Milena Penkowas la-
boratorium – hvorfra hun i 

hun i foråret forsvandt med et 
trylleslag,« siger han. 

Sagen mørklagt
Dan Sonne Pedersen og de af 
hans kolleger, der er på det in-
deklemte kontor i dag, ved ik-
ke mere end Universitetsavisen 
om Milena Penkowas sag, som 
har fået ekstra meget omtale, 
fordi den 37-årige hjernefor-
sker er blandt de 22 unge for-
skere i Danmark, der er blevet 
præmieret med Videnskabsmi-
nisteriets EliteForsk-pris på 1,1 
millioner kroner, som hun fik i 
2009. 

Denne eftermiddag, hvor 
Universitetsavisen besøger Pa-
num, blev et medarbejdermø-
de på instituttet, hvor de an-
satte havde forventet at blive 
orienteret om affæren, aflyst 
for anden gang. 

»Der er ingen grund til at 
holde et møde, når der ikke er 
noget at sige,« forklarer insti-
tutleder Albert Gjedde, som si-
ger, at han sagtens kan forstå, 
hvis medarbejderne finder si-
tuationen frustrerende. 

Og det gør de.
»Vi ved stadig ingenting. 

Folk snakker meget i krogene, 
og det bliver helt sikkert for-
stærket af, at der bliver lagt så 
meget låg på sagen,« siger Dan 
Sonne Pedersen. 

En eftermiddag ugen forin-
den blev han og hans kolleger 
eskorteret ud af det lille kon-
tor, så instituttet kunne »få 
kontrol over situationen,« som 
de studerende siger. Så var det 
op på institutleder Albert Gjed-
des kontor, hvor de måtte ar-
bejde resten af dagen.
»Det var lidt som at blive sat 

BAGGRUND

Fuld fart frem  
og ud over kanten
I en verden af junglelove er hun et fuldblods konkurrencedyr.  
Nu anklages en af Danmarks mest profilerede forskere for fusk  
med både resultater og penge i en sag, som kan koste københavns 
Universitet millioner, og som trækker tråde helt op til rektor. 

STjERNEFUSKER?

Af Sune Engel Rasmussen

Mens jeg går ned ad gangen, 
passerer jeg det ene tomme la-
boratorium efter det andet. En 
maskine summer ensomt i et 
klinisk oplyst rum, men her er 
ingen, der bemander noget. 

Da jeg går forbi Milena Pen-
kowas dør på højre hånd, kan 
jeg ikke dy mig for at banke 
på. Siden medierne udløste 
en storm mod hende i novem-
ber, er den højt profilerede 
hjerneforsker krøbet i flyver-
skjul og vil ikke udtale sig.  
Ingen svarer min banken, 
men det er måske heller ikke 
så overraskende.

På den anden side af en gul 
dør for enden af gangen er der 
lidt liv. En dør står på klem ind 
til et lille, indelukket rum, hvor 
en håndfuld unge forskere sid-
der krummet over deres lap-
tops. Her er hyggeligt, som i en 
skunk, og her lugter af brændt 
kaffe og pulterkammer.

»Det er sgu en underlig situ-
ation. Vi sidder her midt i or-
kanens øje og får intet at vide, 
andet end det, vi læser i aviser-
ne,« siger Dan Sonne Pedersen 
og skænker kaffe så sort som 
vinternatten. 

Dan er en af de ph.d.-stude- 
rende på Milena Penkowas af-
deling, som har skullet klare 
sig uden en leder siden marts, 
hvor Penkowa blev forment 
adgang til sin arbejdsplads på 
Institut for Neurovidenskab og 
Farmakologi (INF). 

»Hun har altid kun haft stu-
derende på sin afdeling, så det 
skabte nogle problemer, da 
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meget, uanset om de præstere-
de noget fantastisk, ved at ska-
be mere konkurrence om 
forskningsmidlerne,« sagde 
Milena Penkowa selv til Infor-
mation tilbage i 2009.

Dengang var hun stadig en 
trumf for universitetet, der 
nød godt af at brande sig gen-
nem den unge forsker, som 
med flyverhjelm om ørerne og 
sit navn på nummerpladen po-
serede for pressen i sin røde 
sportsvogn. Et fuldblods kon-
kurrencedyr, der virkede som 
skabt til Panums rivaliseringer 
om patenter, prestige og pen-
ge. 

I samme artikel understrege-
de Milena Penkowa imidlertid, 
at det er talentet, der bærer 
den dygtige forsker:

»Inden for lægevidenskaben 
er det også sådan, at dygtighed 
overruler alt andet i sidste en-
de. Hvis du er en klamphug-
ger, så bliver du afskrevet.«

Den lader vi stå lidt, og af-
venter sagens udspil de kom-
mende måneder. 

ser@adm.ku.dk

påtrykt logoet fra rockbandet 
Metallica. Det er næsten sym-
bolsk, at den kop er det eneste, 
synlige levn fra Milena Penko-
wa, jeg lægger mærke til.

 »Jeg hører ikke Metallica, 
jeg lever Metallica (...) Metalli-
ca er dynamik, fuld fart på og 
meget handlekraftig,« sagde 
hun, da hun modtog Elite-
Forsk-prisen i Glyptoteket i 
2009. 

Og måske er historien om 
Milena Penkowa – hvis der er 
hold i anklagerne mod hende – 
ikke blot historien om en frem-
buldrende forsker, der trådte 
forkert. Måske knytter den an 
til et større drama om jungle-
ordenen på universitetet, der 
risikerer at æde unge forskere 
op. Om en konkurrencementa-
litet, som især tidligere viden-
skabsminister Helge Sander 
var eksponent for. 

Hvor akademikere hele ti-
den skal publicere mere, bedre 
og hurtigere. 

»Helge Sander har revolutio-
neret det akademiske miljø og 
den tidligere praksis med, at 
alle områder skulle have lige 

men nu er en del af den presti-
ge forsvundet,« som en af Pen-
kowas studerende siger. 

Er I vrede på hende?
»Det er lidt irriterende, hvis 

det viser sig, at hun har brugt 
forskningspenge på tøj og rej-
ser. Man kan få meget lækkert 
laboratorieudstyr for de penge.« 

Selv om alle Penkowas stu-
derende, som Universitetsavi-
sen møder, understreger, at de 
ikke er stand til at vurdere re-
deligheden af hendes arbejde, 
fornemmer man, at mistroen 
til den omstridte afdelingsle-
der alligevel har sat sit præg. 

»Jeg foretrækker at være 
anonym. Jeg har endnu ikke 
haft mit navn associeret med 
Milena, og det har jeg det fint 
med,« som en studerende siger.

 En anden studerende, der 
har haft sit navn ved siden af 
Penkowas på en artikel, siger:

»Min største bekymring er, 
at det her kan smitte af på min 
egen faglige troværdighed.«

Sanders skamstøtte
På de studerendes kontor får 
jeg serveret min kaffe i en kop 

ifølge en intern redegørelse fra 
Københavns Universitet også 
forsøgt at efterprøve nogle af 
Penkowas forskningsresultater 
uden held, og har desuden ob-
serveret en »stigende bekym-
ring over MP’s analysers validi-
tet,« som det hedder i redegø-
relsen.

Faktisk kan de af Milena Pen-
kowas studerende, som Univer-
sitetsavisen har talt med, kun 
komme i tanker om én profes-
sor, der har haft et vellykket 
samarbejde med Penkowa.

»Det er en professor i Aar-
hus, men de var også venner i 
forvejen, så måske har hun ik-
ke smadret det samarbejde, 
fordi det rakte ind i hendes pri-
vatliv,« siger en studerende, 
der har bedt om anonymitet. 

Studerende bekymrede 
for afsmitning
De færreste vil udtale sig med 
navns nævnelse. På INF hæger 
man forståeligt nok om sin kar-
riere, selv om stedets ry nu har 
fået nogle gevaldige ridser.

»For et par år siden var det 
her et prestigelaboratorium, 

Som daværende videnskabsmi-
nister var det Helge Sander, 
der uddelte prisen til Milena 
Penkowa, som tilmed ifølge de 
lækkede dokumenter af og til 
ferierer med familien Sander. 
Sander selv citerer i et debat-
indlæg i Weekendavisen Ralf 
Hemmingsen for at sige, at 
Penkowas modgang skyldes, at 
hun er misundt af mange.

Rektor selv har ingen kom-
mentarer. Ifølge en artikel på 
KU's intranet har ledelsen tavs-
hedspligt i personalesager og 
er derfor også afskåret fra at 
kommentere de seneste ugers 
»medieomtale af en personale-
sag« på KU.

Samarbejdsvanskeligheder
Flere tidligere samarbejdspart-
nere har beklaget sig over Mi-
lena Penkowas arbejde. Profes-
sor Bente Klarlund Pedersen, 
som efter eget udsagn i begyn-
delsen støttede Penkowa, måt-
te bede hende forlade det cen-
ter, hvor Klarlund havde ansat 
den unge hjerneforsker.

Lige sådan har professor i 
cellebiologi Elisabeth Bock 

MEDIEDARLING – Både Hel-

ge Sander og rektor Ralf Hem-

mingsen har haft et godt øje til 

den 37-årige kometforsker.

»Det er lidt 
irriterende, 
hvis det viser 
sig, at hun 
har brugt 
forsknings-
penge på tøj 
og rejser. 
Man kan få 
meget læk-
kert labora-
torieudstyr 
for de pen-
ge.«
Ph.d.-studerende på Institut 

for Neurovidenskab og Far-

makologi

Fo
T

o
: 

P
o

LF
o

T
o



12    UNIVERSITETSAVISEN 9  ·  2010

BAGGRUNDBAGGRUND

odontologi i slem pine
mandingen og servicen over for de studeren-
de. 

Således husker de stadig svagt, at der engang 
var én klinikassistent til at assistere seks stude-
rende, når de havde patienter. I dag er der ofte 
kun én til 18 studerende. 

Det betyder, at klinikassistenterne stort ikke 
har mulighed for at hjælpe til med patienterne 
længere, men er fuldt optaget af at sterilisere 
udstyr, gøre materialer klar og rydde op efter 
hver behandling. 

De studerende må i stedet hjælpe hinanden 
med at assistere, når de har patienter i stolen, og 
det påvirker læringsudbyttet, fordi det tager tid 
fra selve behandlingen. 

Besynderlig timing
Sparekravet er også kommet som et chok for de 
cirka 450 tandlægestuderende på instituttet. 

vis 1981 og 1982, ikke at nedskæringerne kan 
undgå at påvirke dem og undervisningen med.

»Det er ikke kun os, der har problemer med at 
nå vores arbejde. Det er fra top til tå i organisati-
onen. Tandlægerne er også pressede, så vi har 
langsomt overtaget flere og flere af deres opga-
ver. Det vil nok fortsætte, så vi kommer sikkert 
også til at løbe endnu stærkere,« siger Helen 
Langstrup Larsen.

De frygter nu for arbejdspladsens fremtid.
»Jeg har gud været lovet ikke ret mange år til-

bage på arbejdsmarkedet. Jeg ved godt, at det er 
forfærdeligt at tænke sådan, men jeg er virkelig 
bange for, hvad det her skal ende med,« siger 
Jette Dejeal-Thaarup.

Seks blev til atten
De to klinikassistenter har gennem årene ople-
vet en langsom, men sikker tilbagegang i be-

BESPARELSER

Af Claus Baggersgaard

»Et terrorangreb på odontologien!« 
Dr.odont. Erik Friis-Hasché, lektor og tillidsre-

præsentant for de videnskabeligt ansatte på 
Tandlægeskolen lægger ikke fingrene imellem i 
sin beskrivelse af sparekravet fra dekanatet på 
Det Sundhedsvidenskabelige fakultet (Sund) til 
Tandlægeskolen, eller Odontologisk Institut, 
som den også hedder.

Skær ti millioner kroner af budgettet inden 
2012, lyder kravet, der betyder, at instituttet mi-
ster cirka en tiendedel af sine ikke i forvejen øre-
mærkede midler.

Skolens ansatte var indbudt til informations-
møde om besparelserne med fakultetsdirektøren 
torsdag den 25. november, men Erik Friis-Has-
ché føler ikke, at han fik svar på, hvorfor kravet 
lyder på netop ti millioner kroner, og hvorfor det 
skal gennemføres på blot to år.

»Tallet er grebet ud af luften, og konsekven-
sen bliver en reduktion af forskningen på 36 
procent. Instituttet kalkulerer med, at 20 ansatte 
vil blive berørt, primært videnskabelige medar-
bejdere, og vi er 43 ansat på fuld tid. Det kan ik-
ke beskrives som andet end et terrorangreb, når 
en organisation bliver reduceret så meget og 
med så kort varsel,« siger Erik Friis-Hasché.

Han mener, at en nedskæring af den størrel-
sesorden vil få uoprettelige konsekvenser for 
forskningen, fordi det er yderst vanskeligt at op-
bygge et forskningsområde igen, når det først er 
nedlagt. Han henviser til, at Tandlægeskolen al-
lerede har været nødsaget til at droppe flere 
forskningsområder, fordi stillingerne ikke kunne 
besættes til trods for, at de har været slået op in-
ternationalt.

Betænkelige kriterier
Fakultetet begrunder sit sparekrav med, at for-
skerne på Tandlægeskolen kun i meget begræn-
set omfang formår at tiltrække eksterne forsk-
ningsmidler fra eksempelvis forskningsråd, fon-
de og private virksomheder.

Et af de tre kriterier, ledelsen på Tandlæge-
skolen vil anvende, når det skal besluttes, hvem 
der skal afskediges, er derfor om den enkelte ev-
ner at trække indtægter til instituttet.

Det mener Erik Friis-Hasché er stærkt betæn-
keligt og uden legitimitet.

»Der står ingen steder i min eller andres an-
sættelseskontrakt, at vi er ansat til at rende 
rundt og finde midler til vores arbejdsplads. 
Tandlægeskolen har ingen virksomheder i sit 
bagland, der vil give os 800 millioner kroner, 
som Proteincentret fik. Vi har ingen store fir-
maer, så det er meget vanskeligt at skaffe pen-
ge til tandlægeforskning,« siger han.

 
Frygter for fremtiden
Der blev også barberet 4,3 millioner kroner af 
budgettet i 2008, hvor særligt klinikassistenter-
ne blev ramt.

Selvom klinikassistenterne sandsynligvis går 
fri denne gang, mener Jette Dejeal-Thaarup og 
kollegaen Helen Langstrup Larsen, der blev ansat 
på den daværende Tandlægehøjskole i henholds-

BAGGRUND

odontologisk Institut skal spare ti millioner kroner over de næste 
to år, og det betyder afskedigelser. Seneste fyringsrunde var i 
2008, så de ansatte frygter for deres arbejde og de studerende 
for kvaliteten af deres uddannelse.

De har holdt krisemøde, demonstreret på gaden 
i centrale steder i København og skrevet et åbent 
brev til dekanen. 

Kasper Vinther fra de studerendes organisati-
on, Odontologisk Forening, undrer sig over, at 
besparelserne kommer nu, hvor studieordnin-
gen på tandlægeuddannelsen netop er revideret, 
og hvor der i forvejen er skåret ind til benet.

Ifølge de studerende er forelæsningerne alle-
rede skåret med 25 procent og øvelsesundervis-
ningen med 21 procent. 

Han ridser de af institutlederens spareforslag 
op, som vil ramme de studerende hårdest.

Forslaget om at afskedige videnskabeligt an-
satte forskere (vip) og lade deltidsansatte (d-
vip) overtage den teoretiske del af undervisnin-
gen vil gå ud over den forskningsbaserede un-
dervisning og dermed kvaliteten, mener de stu-
derende.
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Institutlederen overvejer også at skære antallet 
af ugentlige dage, de studerende behandler pa-
tienter på klinikken fra fem til fire. Om fredagen 
kan klinikken så udlejes til eksempelvis efterud-
dannelseskurser, så instituttet kan få nogle pen-
ge i kassen. De studerende skal have teoretisk 
undervisning i stedet. 

Der skal indføres en hygiejneafgift på 300 kro-
ner, som patienterne skal betale, men de stude-
rende frygter, at det vil betyde, at der blive færre 
patienter at behandle, når det ikke længere er 
gratis.

Desuden foreslår institutlederen at droppe den 
studieaktiverende holdundervisning, som blev 
indført med den nye studieordning for et år si-
den. Holdundervisningen skal laves om til fore-
læsninger i stedet, og forelæsningerne skal opta-
ges på video, så de kan genbruges.

Positiv særbehandling
Ifølge Arnold Boon, fakultetsdirektør på Sund, 
er det en ledelsesbeslutning, at fakultetet vil 
overføre i alt ti millioner kroner mindre i tilskud 
til instituttet i 2012. 

Det hænger sammen med, at fakultetet forde-
ler indtægterne mellem institutterne, dels efter 
en historisk fordelingsnøgle og dels efter forsk-
ningsproduktionen. Tandlægeskolen har gen-
nem en lang årrække fået en større og stigende 
del af pengene end den burde ifølge fordelings-
nøglen.

»Dekanatet anerkender, at tandlæge er en dyr 
uddannelse, der skal have et højere tilskud, men 
skævvridningen er efterhånden blevet for stor. 
Hvis vi skal give Tandlægeskolen mere, skal vi 
give de andre institutter mindre, og det har de 
svært ved at forstå,« siger Arnold Boon. 

clba@adm.ku.dk

FoTo: kRISTINA hELENA kRISTENSEN

Lave tilskud trækker tænder ud
Institutlederen forklarer de voldsomme besparelser med, at den  
offentlige støtte til at uddanne en tandlæge ikke dækker de reelle 
udgifter. oveni er det yderst vanskeligt at finde ekstern støtte til  
tandlægeforskning.

BUDGET

Af Claus Baggersgaard

Tandlægeskolen på Københavns Univer-
sitet (KU) står over for voldsomme be-
sparelser de kommende to år. Fem milli-
oner kroner skal skæres af budgettet i 
2011 og yderligere fem millioner kroner 
i 2012. Nedskæringerne kommer efter, 
at der også var en budgetstramning på 
4,3 millioner kroner i 2008.

Ifølge institutleder Lone Schou er de-
kanatets sparekrav ufravigeligt. Det be-
grundes med, at Tandlægeskolens ud-
dannelsesindtægter, de såkaldte STÅ, på 
11 millioner kroner er for lave i forhold 
til de faktiske årlige udgifter på 28,5 mil-
lioner kroner, det koster at uddanne 
tandlæger.

Den anden begrundelse er, at skolen 
kun i meget begrænset omfang formår at 
tiltrække eksterne forskningsmidler fra 
eksempelvis forskningsråd, fonde og pri-
vate virksomheder sammenlignet med 
de andre institutter på Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultetet (Sund).

Tilskuddet dækker ikke
Lone Schou mener, at den danske ud-
dannelses- og forskningspolitik bærer 
hovedansvaret for den alvorlige økono-
miske situation, Tandlægeskolen befin-
der sig i.

Det er nemlig politikerne, der har fast-
sat STÅ-taksten, altså den støtte, de vi-
deregående uddannelsesinstitutioner får 
for at uddanne studerende. Odontologi 
får den højeste takst på 98.100 kroner 
per STÅ, men ifølge Lone Schou kan det 
umuligt dække skolens reelle omkostnin-
ger.

»Taxametret passer simpelthen ikke,« 
siger hun og henviser til, at de studeren-
de på Tandlægeskolen består eksamener 
svarende til 370 STÅ årligt.

Hvis økonomien skulle balancere, ville 
det kræve, at skolen producerede 520 
flere STÅ per år, og det er selvsagt umu-
ligt med de begrænsninger, som de fysi-
ske rammer og undervisningsressourcer-
ne sætter.

Lone Schou tilføjer, at der lige er ble-
vet lavet en sammenligning mellem 
tandlægeskolerne i København og Århus, 
og de to skoler har stort set det samme 
udgiftsniveau per studerende. 

Den trængte økonomi skyldes altså ik-
ke, at skolen i København bruger flere 
penge end skolen i Århus. I Danmark fin-
des der kun tandlægeuddannelser på KU 
og Aarhus Universitet. 

Gratis patientbesøg  
belaster budgettet
En mulig løsning er, at taxametertaksten 
bliver hævet til minimum det dobbelte. 
Der findes i øjeblikket fire politisk fast-
satte takster, der ikke tager hensyn til, at 
tandlægeuddannelsen på mange måder 
er helt unik og særligt udgiftskrævende.

Lone Schou peger på, at odontologi er 
den eneste uddannelse i Danmark, der 
driver sin egen hospitalsvirksomhed, og 
det belaster budgettet voldsomt.

Mens medicinerne for eksempel gen-
nemfører deres praktikforløb på hospita-
lerne, så har de studerende på Tandlæ-
geskolen i København 80.000 patientbe-
søg gratis årligt. Patienterne skal kun 
selv betale for materialerne. 

Udfører social funktion
Både børne- og ungdomstandplejen i Kø-
benhavn og private tandlæger sender og-
så patienter, der har brug for en særlig 
vanskelig behandling, videre til skolen, 
og de ringer ligeledes og får råd om be-
handlinger uden at betale for det. 

Hvis behandlingen var blevet foreta-
get hos den privatpraktiserende tandlæ-
ge, havde den offentlige sygesikring be-
talt en del af prisen, men det er ikke til-
fældet, når patienten sendes videre til 
Tandlægeskolen. Det offentlige sparer 
altså penge, hver gang Tandlægeskolen 
overtager en patient.

Tandlægeskolen har således ifølge in-
stitutlederen i årevis påtaget sig et kæm-
pe socialt ansvar ved gratis at behandle 
patienter, der ikke selv har råd, vel at 
mærke uden at blive kompenseret or-
dentligt for det bevillingsmæssigt.

Går glip af forskningsmidler
Tandlægeskolens andet store finansielle 
problem er, at politikerne i højere og hø-
jere grad fordeler forskningsmidlerne via 
store strategiske puljer, og her er tandlæ-
geforskningen ikke blevet tilgodeset med 
penge.

Ifølge Lone Schou har det også histo-
risk set været yderst vanskeligt at få pri-
vate virksomheder til at sponsorere 
dansk tandlægeforskning. De fleste fir-
maer er internationale og har kun små 
afdelinger i Danmark.
Det er alligevel planen, at Tandlægesko-
len skal øge sine indtægter med to milli-
oner kroner, så det altså kun bliver nød-
vendigt at spare otte millioner kroner.

»Jo mere vi kan øge vores indtægter, 
jo færre medarbejdere skal vi afskedige,« 
siger Lone Schou.

Det er blandt andet meningen, at der 
skal indføres et hygiejnetillæg på cirka 
300 kroner som alle patienter, der bliver 
behandlet på skolen, skal betale.

Derudover indføres der en såkaldt sto-
leafgift. Det er en betaling for at benytte 
skolens tandlægestole til andet end un-
dervisning. For eksempel hvis en forsker 
får økonomisk støtte til et forskningspro-
jekt, hvori der indgår patientbehandling, 
og benytter skolens tandlægestole.

Skolen skal tilpasses  
virkeligheden
Desuden skal instituttet begynde at 
fundraise. Forskerne bliver derfor samlet 
i større forskningsgrupper, så de kan sø-
ge om større bevillinger sammen, og der 

skal udpeges nogle spydspidsområder 
indenfor forskningen, som instituttet vil 
satse på. 

Dekan for Det Sundhedsvidenskabeli-
ge Fakultet Ulla Wever har desuden lo-
vet at hjælpe med at trække flere ekster-
ne midler hjem, som hun allerede har 
haft succes med på fakultetet.

»Vi må simpelthen tilpasse Tandlæge-
skolen til den nationale forskningspolitik 
og begynde at agere, som institutter gør i 
dag,« siger institutleder Lone Schou.

Undervisningen skal tilpasses
Hun tilføjer, at 10 millioner kroner er et 
meget stort sparekrav, men det er allige-
vel meningen, at undervisningen ikke 
skal rammes af nedskæringerne.

»Vi kan ikke røre mere ved den klini-
ske undervisning. Vi har bedt studienæv-
net finde besparelser, der fastholder kva-
liteten i undervisningen,« siger Lone 
Schou.

Det er således meningen, at den sam-
undervisning, der foregår med de medi-
cinstuderende det første halvandet år 
skal laves om, så den bliver særligt til-
passet de tandlægestuderende. 

I dag følger de den samme undervis-
ning, og det medfører et stort frafald, 
fordi en del af undervisningen ikke er li-
ge så relevant for tandlæge- som for læ-
gestuderende. 

Desuden er der en del studerende, der 
ikke havde et tilstrækkeligt højt gennem-
snit til at læse medicin, som på den måde 
bruger odontologi som springbræt til se-
nere at søge om at skifte til medicin. 

Ansatte må vente på besked
Lone Schou kan endnu ikke sige, hvor 
mange medarbejdere, der skal afskedi-
ges som følge af nedskæringerne. Insti-
tuttet har udarbejdet en tilpasningsplan, 
der skal forelægges dekanen til godken-
delse. 

Når den endelige tilpasningsplan fore-
ligger, skal der drøftes kriterier og afvær-
geforanstaltninger i samarbejdsudval-
get. Efter en runde med afværgeforan-
staltninger vil det stå klart hvor mange 
der skal afskediges.

»Det er en vanskelig situation, fordi 
mange af vores medarbejdere har været 
på skolen og gjort en stor indsats i rigtig 
mange år. Disse medarbejdere kan ikke 
bare gå ud og finde et nyt arbejde. En 
mulighed vil være at søge til udlandet, 
andre vælger måske at gå på pension, 
mens vi eventuelt kan tilbyde nogle at gå 
ned på halvtid. Vi vil gøre dette vanskeli-
ge arbejde så hensynsfuldt som muligt 
og prøve at finde kreative løsninger for 
den enkelte,« siger Lone Schou.

clba@adm.ku.dk
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INTERVIEW

SIKKERHEDSLIGGØRELSE

Af Sune Engel Rasmussen

Hvis man viser dem, er man en 
begsort kulturkriger. Hvis man 
ikke viser dem, er man en lyse-
rød, pladrende hummushuma-
nist. Muhammedtegningerne. I 
krisen, der har omgærdet de 
12 profettegninger, har der fra 
starten været en skarp linje 
mellem beundrere og kritikere 
af Jyllands-Postens projekt, og 
ingen plads til at lægge sig 
imellem. 

Fronterne er frosset fast, 
men professor Lene Hansen vil 
have lov og plads til at arbejde 
analytisk med tegningerne og 
krisens forløb uden at blive ta-
get til indtægt for hverken den 
ene eller den anden position. 

»Der er noget paradoksalt i 
at arbejde med billeder, som 
jeg har gjort de sidste par år, 
og så sige, at man ikke vil vise 
billederne,« siger hun. 

»Som forsker vil jeg gerne 
skabe et rum for at komme ud 
over de to positioner. Jeg vil 
gerne se på, hvordan man kan 
dekonstruere de dikotomier, 
som debatten samler sig om-
kring.«

Lene Hansen er professor i 
statskundskab ved Køben-
havns Universitet og har be-
skæftiget sig med Muhammed-
tegningerne siden 2007. Hun 
har i sin forskning fulgt, hvor-
dan især Kurt Westergaards 
tegning af profeten med en 
bombe i turbanen har fået 
ikonstatus og en betydning, 
der er langt større end blot teg-
ningen selv. 

Truslen 
fra tegningerne

billeder kan være farlige. Så farlige, at de skal indgå 
som et element i sikkerhedsteoretisk forskning, mener 
professor Lene hansen, der er aktuel med en udstil-
ling om Muhammedtegningerne

»For nogle er den tegning et 
ikon på antimuslimskhed i Ve-
sten, for andre er den ikon på 
ytringsfrihed. Og når billeder 
opnår en sådan status, så re-
præsenterer de meget mere 
end sig selv. Debatten handler 
jo heller ikke længere om, 
hvad det er tegningen forestil-
ler,« siger hun.

Københavnerskolen
Faktisk rækker denne tegnings 
betydning så langt ud over teg-
ningen selv, at Lene Hansen 
mener, at man kan anvende 
samfundsvidenskabens sikker-
hedsteoretiske apparat på den: 
Tegningen er blevet »sikker-
hedsliggjort«.

Dette begreb stammer fra 
professor Ole Wæver og er om-
drejningspunktet for Centre 
for Advanced Security Theory 
(CAST) ved Københavns Uni-
versitet, som også Lene Han-
sens aktuelle forskningsprojekt 
hører ind under. Centret, der 
åbnede under Wævers ledelse i 
2008, søger at bringe forskere 
fra forskellige fagdiscipliner 
sammen for at udvikle denne 
sikkerhedsliggørelsesteori, el-
ler Københavnerskolen, som 
den også er kendt som. 

Sikkerhed bliver normalt op-
fattet som et materielt, mili-
tært forhold, hvor truslen ud-
gøres af en slyngelstat, af et 
land med kernevåben eller lig-
nende. 

Hvis man derimod, som Le-
ne Hansen og CAST, ser ’sik-
kerhed’ gennem en diskursiv 
tilgang, er det sproget, som 
producerer noget truende, no-
get vi skal forsvare os mod. 

Når noget gennem et sæt af 
ord og begreber bliver sikker-
hedsliggjort, så bliver det et 
sikkerhedspolitisk spørgsmål, 
og så gælder der nogle helt an-
dre regler, end hvis det blot 
var et politisk spørgsmål, for-
klarer Lene Hansen.

»Det betyder, at du kan legi-
timere nogle indskrænkninger 
af traditionelle, liberale fri-
hedsrettigheder. Det har man 
set masser af eksempler på, 
især i USA efter 11. september, 
men det kunne også være hiv 
og Aids, der blev betragtet som 
et sikkerhedspolitisk spørgs-
mål.« 

»Og her er det jo helt afgø-
rende, om det er menneskene 
eller sygdommen, der bliver 
set som en trussel. Om menne-
skene bliver set som ofre, eller 
om man legitimerer tiltag, der 
gør, at folk ikke kan komme 
ind i et land, hvis ikke de har 
en ren hiv-attest.«

Visuel sikkerhedslig- 
gørelse
Lene Hansens eget forsknings-
projekt kalder hun ’Visuel Sik-
kerhedsliggørelse’, og det om-
handler hvordan billeder bliver 
omdrejningspunkt for sikker-
hedspolitiske kriser. 

Ikke blot Muhammedtegnin-
gerne, men også torturbilleder 
fra Abu Ghraib i Irak, videoop-
tagelser af den døende iranske 
aktivist Neda Agha-Soltan og 
lignende. 

I den aktuelle udstilling Bil-
leder på en krise – Muhammed-
sagen belyst gennem dagens teg-
ning på Det Samfundsviden-
skabelige Fakultetsbibliotek il-

lustrerer Lene Hansen, hvor-
dan Muhammedtegningerne 
har fået sikkerhedspolitisk be-
tydning. 

Ikke ved at vise de famøse 
12 tegninger, men ved at ud-
stille 22 andre tegninger om 
krisen. Tegninger om tegnin-
gesagen, så at sige, der er ble-
vet trykt i danske dagblade fra 
før, der egentlig var en krise, 
frem til foråret 2006, og igen 
omkring den ’anden Muham-
med-krise’ i februar 2008.

Tegnere i strid om  
kontekst
Jeg møder Lene Hansen på 
hendes kontor på Center for 
Sundhed og Samfund (CSS). 
Bøgerne i den velassorterede 
reol er ordnet efter farve, og 
allerede her er Lene Hansen en 
af de mest visuelt orienterede 
politologer, jeg har mødt. Men 
hendes interesse for avisteg-
ninger udspringer ikke pri-
mært af en kunstnerisk interes-
se. 

»Når jeg ser på billeder, ser 
jeg også på den tekst, der spil-
ler med, det æstetiske er min-
dre vigtigt. I modsætning til en 
kunsthistoriker, der ville tage 
udgangspunkt i selve værket, 
ser jeg på den kontekst, bille-
det optræder i, og den politiske 
betydning, det tilskrives.«

For, som Lene Hansen påpe-
ger, så var sagen om Muham-
medtegningerne ikke en krise 
fra dag ét, men udviklede sig 
til en sådan på grund af en 
række aktører, der fortolkede, 
hvad tegningerne betød, og 
hvilke intentioner, der lå bag 
offentliggørelsen. 

»Når noget 
bliver et sik-
kerhedspoli-
tisk spørgs-
mål, så glæ-
der der nog-
le helt andre 
regler.«



UNIVERSITETSAVISEN 9  ·  2010    15

ØjET, DER SER - Det er etniske amerikanere, 

der reagerer stærkest, når de ser Jyllands-Postens 

Muhammedtegninger, siger professor Lene  

Hansen.

En slags diskursiv strid om den 
politiske kontekst, tegningerne 
skulle forstås i.

De udstillede tegninger, der 
hænger rundt omkring i biblio-
teket og i den pizzaduftende 
kælderkantine på det nye bibli-
otek i Gothersgade, viser, 
hvordan de respektive tegnere 
vælger at opstille en kontekst 
for krisen. Hvor nogle tegnin-
ger er med til at skærpe krisen 
ved at tage det ene eller det 
andet parti, er der andre, der 
afmonterer spændingen med 
humor. 

Krisen var primært politisk
For at forstå, hvor effektivt bil-
leder kan få sikkerhedspolitisk 
betydning, er man ifølge Lene 
Hansen nødt til at se på for-
skellen mellem billeder og ord. 
Det handler om noget så blødt 
og diffust som følelser.

»Billeder har en emotionali-
tet, som tekst ikke har. Det er 
derfor man siger, at billeder si-
ger mere end tusind ord. Og 
måske er det derfor, det er teg-
ningerne, der udløser krisen, 
selv om Brian Mikkelsen en 
uge før, Jyllands-Posten trykte 
sine tegninger, holdt en tale, 
der var lige så markant som 
avisens diskurs. Og Brian Mik-
kelsen er trods alt minister, 
mens Jyllands-Posten blot er 
en avis,« siger Lene Hansen 
med henvisning til den davæ-
rende kulturministers opfor-
dring til kamp mod indvandre-
re fra muslimske lande, der i 
parallelsamfund »praktiserer 
deres middelalderlige normer 
og udemokratiske tankegan-
ge.«

Og fordi følelserne, der kom-
mer til udtryk i krisen, produ-
ceres gennem en række begi-
venheder, skal man ikke stirre 
sig blind på de religiøse aspek-
ter af krisen, mener Lene Han-
sen.

»Selvfølgelig kan der være 
nogle enkelte muslimer, der 
har set tegningerne i Jyllands-
Posten og umiddelbart føler 
sig krænket. Men krænkelse er 
et forhold, der ligesom ’trussel’ 
bliver produceret politisk og 
diskursivt, og som har en poli-
tisk effekt.« 

»Hvis man fokuserer for me-
get på det religiøse og på re-
spekten for det islamiske bil-
ledforbud, så underspiller man 
den politiske del af konflik-
ten,« mener Lene Hansen.

Størst frygt hos  
amerikanere
Ifølge Lene Hansen er det uden 
for Danmark, hun har fået de 
stærkeste reaktioner, når hun 
har forelæst om – og vist – Mu-
hammedtegningerne. Og det 
er faktisk amerikanere, der re-
agerer stærkest.

»Især i England og USA har 
jeg fået nogle ophidsede reak-
tioner på Kurt Westergaards 
tegning. Selv efter et foredrag 
er der kommet folk op, som 
har sagt, at tegningen stadig 
gør dem dårligt tilpas.«

»I England og USA er spørgs-
målet om at genpublicere eller 
vise tegningerne blevet så me-
get en del af den politiske de-
bat, at selv hvis du gør det i en 
akademisk kontekst, så bliver 
det tit set som, at du tager par-
ti. Det viser, hvor sikkerheds-

liggjort de er blevet,« siger Le-
ne Hansen.

Hun mener, at reaktionerne 
kan skyldes, at tegningerne 
stort set ikke er blevet trykt i 
amerikanske og engelske me-
dier, mens mange muslimer al-
lerede har set tegningerne.

Følelser, krænkelse og sub-
jektive tolkninger af billeder, 
det lyder diffust og svært at 
implementere i en praktisk sik-
kerhedspolitik. 

»Jeg siger ikke, at alle politi-
kere skal på et tougers kursus i 
visuel sikkerhedsliggørelse. 
Men de bør blive mere op-
mærksomme på, hvordan bille-
der kan ’tale til følelserne’ og 
dermed mobilisere en befolk-
ning til fordel for en bestemt 
politik,« siger professor Lene 
Hansen.

ser@adm.ku.dk

»Krænkelse 
er et forhold, 
der ligesom 
"trussel" bli-
ver produce-
ret politisk 
og diskur-
sivt, og som 
har en poli-
tisk effekt.«

Udstillingen ’En krise fra to vinkler’ åbne-

de tirsdag den 23. november på Det Sam-

fundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek og 

kan ses til og med marts 2011. 

Udover Lene Hansens del rummer udstil-

lingen også adjunkt Mette Buchardts ud-

stilling ’Krisen set fra klasserummet – Jyl-

landsposten-sagen og skolens produktion 

af ’muslimskhed’.
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Humaniora kort fortalt

• 11.878 studerende er indskrevet

•  1002 ansatte fordelt på 522 vip, 103 d-vip 

og 377 tap

•  I alt 100 bachelor- og kandidatuddannel-

ser

• Fordelt på 58.800 kvadratmeter

• Med et budget (2009) på 584 mio. kr. 

kILDE: hTTP://hUM.kU.Dk/oMFAkULTETET/STATISTIk_og_TAL/ 

Føljetonen fortsætter: 

Ved redaktionens slutning afholdtes dialog-

møde på humaniora indkaldt af ledelsen for 

at forklare om de bebudede nedskæringer.  

Problemet er bare, at tillidsrepræsentanter-

ne finder, at mødet er præmaturt. Alle data 

skal på bordet, mener de, der derfor har 

indkaldt til deres eget stormøde torsdag 

den 2. december. 

»Det er rigtigt, at det ikke ver-
dens mest attraktive arbejds-
plads. Vi har lavere lønninger 
end på resten af universitetet 
og så har vi den her meget 
stridbare kultur, hvor man ikke 
altid føler sig værdsat.«  

Mange har gerne villet tale 
om stemningen på humaniora, 
men kun få har villet lægge 
navn til kritikken. Det er der 
ifølge Karsten Fledelius en god 
forklaring på, nemlig loyalitet 
over for arbejdspladsen:

»Vi har en gruppe meget lo-
yale ansatte. Der hersker lidt 
en kaldsmentalitet her. Langt 
de fleste arbejder en del mere 
end 37 timer om ugen. Man 
holder af arbejdspladsen og 
ønsker ikke at den skal få et 
dårligt ry udadtil.«

Denne artikel er et uddrag af en 
længere artikel, der kan ses i sin 
helhed på www.uniavisen.dk. 
Flere af de citater, der optræder 
her, er forkortede.

Det balladeramte fakultet
gang på gang hører vi om konflikter på det humanistiske Fakultet. 
byggerod, fyringer, besparelser og utilfredshed. Men hvorfor er det 
sådan – hvad er det egentlig, der foregår på humaniora?
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Formand for Humrådet og hi-
storiestuderende Sanne Aa- 
gaard mærker også den stram-
me økonomi til daglig:

»Der er simpelthen ikke mid-
ler nok til at undervise os, og 
alle fakultetets uddannelser li-
der under at have for få under-
visningstimer.«  

Økonomien som forstør-
relsesglas
Og netop den trængte økono-
mi lader til at forstærke pro-
blemstillinger, der i forvejen 
præger fakultetet. Sanne Aa-
gaard forklarer:

»Alt ville se lysere ud, hvis 
der var flere midler. Men fordi 
man er så presset på økonomi-
en bliver det så stort et pro-
blem, når folk rundt omkring 
på institutterne føler, at de bli-
ver overtrumfet af beslutnin-
ger ovenfra.« 

Hun bliver bakket op af Kar-
sten Fledelius, lektor i Film- og 
Medievidenskab og fællestil-
lidsrepræsentant på humanio-
ra. Han mener, at konsekven-
serne af universitetsloven fra 

KRISESTEMNING – 35 stillinger er i farezonen på Humaniora. Billedet er fra 

et krisemøde på KUA i forbindelse med nedskæringerne i 2008.

2003 er en væsentlig del af for-
klaringen:

»Mange er utilfredse med de 
ansatte ledere, som får en me-
get højere løn end de valgte le-
dere fik – og det er paradok-
salt, når der skal spares, og det 
skaber utilfredshed. Derfor stil-
ler man meget store forvent-
ninger til de ansatte ledere,« si-
ger Karsten Fledelius, og be-
skriver hvordan afstanden mel-
lem ledelsen og dem, der leve-
rer universitetets kerneydelser, 
opleves som støt stigende:

»Det, der opad i systemet 
opfattes som succes, er ikke 
nødvendigvis det samme lo-
kalt. Motiverne er forskellige. 
På den ene side er der fokus på 
at vise handlekraft og på den 
anden side at få butikken til at 
køre ordentligt videre i det 
daglige. De forskellige interes-
ser hos ledelse og ansatte har 
altså deres baggrund i en me-
get ledelsescentreret universi-
tetslov, og det har skabt mange 
frustrationer.«

Kirsten Refsing kan ikke vur-
dere konsekvenserne af uni-

versitetsloven, fordi hun boede 
i udlandet, da den blev vedta-
get, fortæller hun, og tilføjer:

»Jeg synes ikke det er særlig 
produktivt at sige, at en lov, 
der er syv år gammel, er skyld i 
alt muligt. Vi har jo selv valgt 
vores politikere.«

Et er universitetsloven, no-
get andet er, hvordan den for-
valtes til daglig, og her er Jens 
Rahbek Rasmussen ikke impo-
neret:

»Der er ikke nogen, der har 
styr på det – man bliver hele ti-
den overrasket. Indtil sommer-
ferien så budgettet ok ud. Men 
lige pludselig var det ikke godt 
længere, og der skulle spares 
og fyres ansatte. Der er penge 
til ligegyldige lederkurser, men 
ikke til undervisning og forsk-
ning. Før i tiden var der større 
sammenfald mellem ledelsens 
interesser og de ansattes.«  

Kirsten Refsing melder hus 
forbi: 

»I hele 2010 har vi sagt, at 
det ikke gik godt, og at der mu-
ligvis ikke var penge nok. Når 
regeringen bliver ved med at 
skære ned, bliver vi også nødt 
til at spare.«

Humanioraånden
Ifølge Jens Rahbek Rasmussen 
er det svært at tiltrække dygti-
ge forskerstuderende til huma-
niora på grund af de ringe ar-
bejdsvilkår: 

»For 20 år siden skulle hver 
ansat producere 10 STÅ (stu-
denterårsværk, red.). Så blev 
det 13, så 17, og nu er det 20. I 
dag er der ikke tid til at snakke 
med de studerende og ingen 
tid til feedback.«  

Kirsten Refsing har også 
gjort sig overvejelser om 'ån-
den' på humaniora:

HUMANIORA

Af Pia Mejdahl Daugbjerg

Det Humanistiske Fakultet sy-
nes ladet med konflikt. Der er 
ballade om sprogfagene, ak-
krediteringer og ressourcer.  

Men hvorfor er det sådan? 
Er problemerne strukturelle? 
Er humaniora så meget i mod-
vind i samfundet, at det bare 
er en stor steppebrand, der he-
le tiden skal holdes under kon-
trol? Eller handler det om den 
interne dynamik? Vi har spurgt 
de studerende, ansatte og le-
delsen på KU's største fakultet.

Et ressourcespørgsmål
Repræsentant i Akademisk 
Råd og lektor på Institut for 
Engelsk, Germansk og Ro-
mansk, Jens Rahbek Rasmus-
sen mener, at problemerne kan 
koges ned til et spørgsmål om 
ressourcer:

»Alle bliver ramt af, at uni-
versiteterne får færre penge. 
Men jeg synes det virker som 
om, det rammer humaniora 

hårdere end andre fakulteter 
på KU, og at KU er hårdere 
ramt end andre universiteter.«

Pengene er for få; priorite-
ringerne er forkerte:

»Jeg har indtryk af, at ingen 
har styr på regnskab og bud-
getter. Der er fx ikke vilje til at 
lave beregninger på hvilke fag, 
der giver overskud og under-
skud. Vi mangler helt basalt 
talmateriale. Det er underligt 
at universiteterne skal drives 
sådan. Du ville jo aldrig se en 
privat virksomhed drevet på 
den måde«.

Dekan Kirsten Refsing med-
giver, at det er meget svært at 
få enderne til at mødes:

»Jeg synes da, at den største 
udfordring er, at vi ikke har 
penge nok. Vi forventes at leve 
op til en masse forskellige ting. 
Politikerne synes vi skal optage 
flere; erhvervslivet synes at vo-
res uddannelser skal passe 
bedre til erhvervslivet – og at 
vores forskning også skal til-
passes deres interesser. Det er 
mange krav, og vi prøver også 
at leve op til flere af dem.«
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sonlig fremtræden og forret-
ningsplaner. Og får opbygget 
et netværk i erhvervslivet.  

»Jeg finder ud af, at er-
hvervslivet er noget helt andet 
end studielivet. Man skal plud-
selig ud og sælge sig selv,« si-
ger han. 

Praktisk erfaring frem for 
høje karakterer 
I dag har Chris fået en specia-
leplads hos Nordea, han er i 
gang med et forskningsprojekt 
i Mindfulness i en større dansk 
virksomhed og driver sin egen 
virksomhed.

»Hvis jeg havde ventet med 
at gøre alt dette, til jeg var fær-
dig med min uddannelse, ville 
jeg komme ud i erhvervslivet 
med en kandidatuddannelse 
og et tomt CV,« siger Chris og 
fortsætter:

»Jeg får ikke høje karakte-
rer, men til gengæld får jeg 
masser af praktisk erfaring.«

sten i stressprogrammet Mind-
fulness Baseret Stress Redukti-
on (MBSR). 

Chris sparer sammen til en 
flybillet og tager til USA, hvor 
han tager et kursus i en udgave 
af MBSR, som er skræddersyet 
til erhvervslivet.  

»Pludselig er det ikke længe-
re lilla tøj og lotusstilling. Nu 
kan jeg gå ud til erhvervsfolk 
og sige: ’Når folk bliver syge af 
stress, så giver I dem piller og 
langtidsorlov. Men jeg har et 
alternativ: ’Sæt dem til at me-
ditere’,« siger han. 

Iværksættersemester  
Chris starter sit eget firma, der 
tilbyder workshops i Mindful-
ness til virksomheder og priva-
te, selvom han stadig er under 
uddannelse.

Men han ved ikke meget om 
at drive et firma og tager der-
for et iværksættersemester på 
KU, som Katalyst udbyder. 

Her lærer han en masse om 
netværk, markedsføring, per-

des tøj og er vegetarer. Han be-
gynder selv at dyrke yoga og 
senere at uddanne sig til yo-
galærer.

I sin søgen efter et anker ude 
i virkeligheden støder Chris på 
en teknik, som er en blanding 
af filosofi, interessen for yoga 
og så hjerneforskning. 

»Jeg fandt måske min niche 
ved et lykketræf. Men også ved 
bevidst at stille mig selv spørgs-
målet: hvilke store elementer 
har jeg i mit liv, og hvordan 
knytter jeg dem sammen?« 

Mindfulness i USA 
Teknikken hedder Mindfulness 
og handler om at give slip på 
sine tanker og følelser og være 
opmærksom i nu’et. Det kan 
være at læse til eksamen uden 
at blive distraheret af forstyr-
rende tanker eller at lytte kon-
centreret.

Mindfulness er en over tu-
sind år gammel østlig meditati-
onstradition, som for 30 år si-
den blev systematiseret i ve-

Svaret lå i filosofien
Chris tror ikke, at oplevelsen 
udelukkende kan forklares 
med ’Runners high’– når over-
dreven motion, giver følelsen 
af at være høj.

»Jeg låner en masse bøger 
for at finde en forklaring på 
fænomenet, især af filosoffer 
som Kierkegaard, Sartre og 
Husserl,« fortæller han.

Det får vakt interessen for 
bevidsthedsfilosofi. En interes-
se, der får Chris til, sammen 
med sin gravide kæreste, at 
rykke rødderne op af den nord-
jyske muld og flytte fra Aal-
borg til København, for at be-
gynde på filosofistudiet.

Den virkelige verden
Chris er oprindeligt uddannet 
oversergent, men stopper i mi-
litæret i 2002. Siden begynder 
han på Idræt, men dropper ud 
igen. Selvom han er 32 år og 
ikke ved, hvad han vil bruge 
uddannelsen i filosofi til, star-
ter han uden betænkeligheder 
ude på KUA.

»Jeg tror, det er vigtig at 
vælge med hjertet,« siger Chris 
og fortsætter:

»Men på et eller andet tids-
punkt bliver man nødt til at 
løsrive sig fra bøgerne og kigge 
ud i verden. Der skal også smør 
på brødet, jeg har to børn, som 
skal have tøj på kroppen, og en 
husleje, der skal betales.«

Derfor begynder Chris at 
stille sig selv spørgsmålet; 
’Hvad kan jeg bruge filosofien 
til ude i den virkelige verden?’ 

Yoga og hjerneforskning 
Da Chris først flytter til Køben-
havn, åbner der sig en ny ver-
den for ham. Han møder folk, 
som mediterer, går i anderle-

fuldstændig ro, selvom orka-
nen er i fuld bevægelse,« for-
tæller Chris.

Især én oplevelse står klart i 
hans hukommelse: 

»Det er til løbet ’Alaska Ex-
treme’, hvor jeg skal løbe 560 
kilometer ind over en bjergkæ-
de. Det er permanent 45 gra-
ders frost, og jeg trækker en ti 
kilo tung kælk efter mig med 
min bagage. Da jeg har løbet i 
otte døgn begynder min krop 
at svigte, imens jeg er på vej op 
ad en bjergside. Jeg fortsætter 
alligevel op ad bjerget, til jeg 
når toppen. På vej ned sker det 
uforklarlige. Selvom min krop 
ikke kan mere, bjergsiden er 
stejl og min balanceevne er 
dårlig, løber jeg ned ad bjergsi-
den. Jeg løber hurtigere og 
hurtigere, imens jeg griner og 
græder på samme tid. Og skri-
ger.« 

»Det er essensen af lykke. 
Der er ingen begrænsninger, 
ikke en eneste tanke om konse-
kvens. Da jeg kommer til Dan-
mark igen, er det med den op-
levelse indeni.«

Militærmanden 
der blev filosofisk 
iværksætter
han har været i fremmedlegionen og udsendt  
for FN i kroatien. han har løbet 560 kilometer i  
Alaskas ekstreme kulde og 330 kilometer i Saharas 
glødende sand. Men det er som studerende på  
københavns Universitet, han har fundet sin niche.

IVÆRKSÆTTERI 

Af Kristina Helena Kristensen

»Det var en interesse for be-
vidsthedsteori, som fik mig til 
at søge ind på filosofistudiet. 
Interessen opstod, fordi jeg op-
levede noget, jeg ikke kunne 
forklare.«

Sådan beskriver filosofistu-
derende Chris Norre Bundga-
ard det, der blev startskuddet 
til, at han i dag har sin egen 
virksomhed, er i gang med et 
forskningsprojekt i en større 
dansk virksomhed og har fået 
en specialeplads hos Nordea.

Orkanens øje
Chris har en fortid i ekstrem-
sport. Han har deltaget i op til 
1200 kilometer lange løb i eks-
treme terræner som Sahara 
Ørkenen og Alaska. 

Pludselig begynder han at få 
nogle uforklarlige oplevelser 
under løbene.

»Oplevelserne kan nok bedst 
beskrives som at stå midt i or-
kanens øje. I midten er der 
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KONSENSUS – Chris har fået sit private og professionelle liv til at smelte i sit firma, som tilbyder work-

shops i Mindfulness – en teknik, der både rummer hans uddannelse i filosofi og interessen for yoga.

FAKTA

Katalyst
Katalyst er et initiativ på Det Humanistiske Fakultet, der udvikler 

og udfører innovative projekter og sammen med studerende og 

forskere på fakultetet skaber kreative løsninger på samfundsrele-

vante problemstillinger.

Læs mere på www.katalyst.hum.ku.dk

Workshop
Du kan opleve Chris Norre afholde en workshop i Mindfulness 

den 13. december klokken 18-21 på Gentofte Hovedbibliotek.

Læs mere på www.mindbusiness.dk
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Helle Winther fortæller, at hun 
er meget personlig i sin under-
visning. Hun betragter under-
visningen som møder mellem 
mennesker, og derfor er den 
vellykkede undervisning betin-
get af, at underviseren har bå-
de det faglige, det metodiske 
og det personlige i spil. I Helle 
Winthers forskning har det af-
født begrebet 'det professions-
personlige'.

Danseglade drenge
Helle Winther sidder på sit lil-
le, hjemligt indrettede kontor 
på førstesalen i en sneklædt 

reografiske linjer og rækker, og 
vil der ikke ofte være overlap 
imellem dem? Hver gruppe 
kommer på gulvet for at illu-
strere et koreografisk princip, 
og hver optræden udløser høje 
klap fra halvcirklen. Entusias-
men er smittende, de stude-
rende viser ejerskab.

Så er der opvarmning. 
48-årige Helle Winther har en 
utrolig springkraft, og hendes 
studerende hænger i, så godt 
de kan. Resten af timen danser 
de – nu rødkindede – studeren-
de i grupper og arbejder med 
spring, fald og flow i deres 
danse. De knokler. 

Helle Winther slentrer fra 
gruppe til gruppe og giver go-
de råd, men alle grupper arbej-
der selvstændigt og fuldkom-
men fokuseret på deres koreo-
grafier, så Helle Winther har 
tid til at snakke med Universi-
tetsavisen undervejs.  

»Som lærer er det jo menin-
gen, at man gør sig undvær-
lig,« siger Helle Winther.

Levende poeters klub
Ikke at de studerende gerne 
vil undvære Helle Winther. 
Faktisk er de så glade for hen-
de, at hun i 2009 fik undervis-

er allermest åbne og nysgerri-
ge og parate.« Helle Winther 
understreger de positive til-
lægsord med tre små bank i 
bordet. 

I indstillingen bliver din un-
dervisning kaldt innovativ. 
Hvordan bliver du ved med at 
forny dig? 

»Selv om stoffet kan være 
det samme, er nuet jo altid nyt. 
Der kan selvfølgelig være dage, 
hvor jeg er uoplagt, men når 
jeg så står der, så kan jeg slet 
ikke andet end at gribe øjeblik-
ket med de studerende, og så 
… så er det som et trylleri.«  

ningsprisen på Naturviden-
skab, og hun er netop blevet 
hædret med prisen som årets 
underviser, Årets Harald, på 
Københavns Universitet ved 
årsfesten i november.

I indstillingen sammenligner 
de studerende Helle Winther 
med Robin Williams' lærerfi-
gur i filmen Døde Poeters 
Klub:

»Helle Winther er en enestå-
ende underviser, som er i 
stand til at koble sit teoretiske 
fundament, sin faglighed og 
ikke mindst sin personlighed, 
så det udgør et unikt pædago-
gisk rum for dynamiske lære-
processer.«

Da jeg spørger Helle 
Winther, der har været ansat 
på instituttet i 18 år, om det 
bliver ved med at være spæn-
dende for hende at undervise 
nye studerende i dans og be-
vægelsespsykologi, kommer 
svaret prompte: 

»Ja, det kan jeg love dig! Jeg 
insisterer på at have de stude-
rende fra dag ét, så jeg møder 
dem alle sammen, og jeg un-
derviser dem alle. Og jeg el-
sker det. Der er mange navne 
at lære, men det er fantastisk 
at møde de unge der, hvor de 

koreografi til eksamen inden 
jul.

Koreografiske kaskader
»Vi skal arbejde videre med de 
koreografier, I lavede i går,« si-
ger Helle. »Vi talte om, at der 
findes mange andre redskaber 
end det synkrone princip, kan I 
huske hvilke?« 

»Kanon,« svarer en pige, 
»hvor bevægelserne er ens, 
men forskudt i tid.«

»Ja,« svarer Helle, »og så 
fandt I faktisk selv på et nyt ko-
reografisk koncept i går …«

»Kaskade,« lyder svaret fra 
halvcirklen.

»Ja! I virkeligheden var det 
fordi timingen glippede hos en 
gruppe, men det endte med, at I 
udviklede et helt nyt princip,« 
siger Helle, »og jeg må sige, at 
det virkelig er befriende med 
nogle nye begreber. Vi kan ikke 
holde til, at tingene skal hedde 
det samme år ud og år ind. Je-
res princip bliver skrevet ind i 
lærebogen«. Helle Winther hen-
viser til bogen Fodfæste og him-
melkys, som hun er medforfat-
ter til, og som bruges på mange 
uddannelser landet over. 

Snakken bølger frem og til-
bage. Hvad er forskellen på ko-

Årets underviser samler på magiske øjeblikke med sine studerende.  
Vi tabte næse og mund, da vi var med til dansetime på Institut for Idræt  

»Undervisningen er som et trylleri« 

ÅRETS HARALD

Af Gry Bartroff Gaihede 

»Baby, I'm a wild one«. Iggy 
Pops rock dundrer ud i salen 
på Institut for Idræt, inden 
dansetimen går i gang. En fyr 
med gode skægstubbe i baggy 
blå træningsbukser fyrer en se-
rie ekspressive hoftebevægel-
ser af midt på parketgulvet. 
»I'm a real wild child«. Han gri-
ner bredt til et par bænkede 
studiekammerater og hopper 
så i stedet lidt fjedrende på ste-
det som en bokser.

Et andet sted i salen svinger 
et par piger med hestehaler og 
tights hinanden rundt i form-
fuldendt standardchassé, mens 
flere sportsklædte andetårsstu-
derende strømmer til. De ka-
ster taskerne fra sig, uddeler 
high fives og samles i højlydte 
grupper. 

Så kommer underviseren. 
Helle Winther er en lille, senet, 
barfodet kvinde. De unge sæt-
ter sig i en halvcirkel, og den 
teoretiske del af undervisnin-
gen er i gang. De studerende er 
midt i et performanceprojekt, 
hvor de i seksmandsgrupper 
skal optræde med en selvskabt 
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www.signofl ife.dk

GRAVIDITET ER DEN PRIMÆRE DØDSÅRSAG FOR AFRIKANSKE 
TEENAGEPIGER.

DELTAG I VORES 
KONKURRENCE 
OG VIND EN STUDIETUR 
TIL KENYA!

Det eneste du skal gøre er at uploade en video på max. 2 min. til YouTube, 
hvor du besvarer følgende:

Du kan se mere om konkurrencen på 
www.facebook.com/signofl ifedk. Her kan du også 
læse hvordan du lægger en video op på YouTube. 

LAV EN OPFORDRING TIL DANSKE STUDERENDE OM HVORFOR DE 
SKAL STØTTE, AT AFRIKANSKE TEENAGEPIGER FÅR ØGET ADGANG TIL 
KONDOMER, UDDANNELSE OG BASALE RETTIGHEDER.
SEND LINKET TIL CS@SEXOGSAMFUND.DK SENEST 7. DECEMBER. 
Det er vigtigt når du sender os linket til din video, at du samtidig skriver lidt 
om dig selv. Husk at skrive hvad du læser.

Sex & Samfunds kampagne Sign of life er støttet af EU

Ring 72 21 24 25 for nærmeste forhandler eller 
bestil på www.konicaminolta.dk/mc1650en 

Er du træt af blæk og køb af nye dyre 
blækpatroner - så er magicolor 1650EN

det perfekte valg til dig.
Den er billig i drift - leveres med fire 

tonerpatroner (der aldrig tørrer ud) 
hver med op til 500 sider!
Effektiv netværksprinter. 

Windows 7 og MAC kompatibel.

Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s • Stensmosevej 15 2620 Albertslund • 72 21 21 21 • www.konicaminolta.dk  

Gaveidé
Farvelaserprinter 

for blækprinters pris! 

kr.1.999,00 
inkl. moms. Så længe lager haves!

Juletilbud her og nu!

VILD MED DANSELÆREREN – Helle Winther underviser i dans 

og bevægelsespsykologi på Institut for Idræt. Hun er det kvindelige 

modstykke til Robin Williams i De Døde Poeters Klub, synes de stude-

rende, der har givet hende årets flotte undervisningspris.

villa på Nørre Allé. Vi varmer 
os på en kop nescafé, og jeg 
spørger om Årets Underviser 
oplever, at studerendes menta-
litet har ændret sig i hendes tid 
som studielektor.   

»Det er svært at sige. Tiden 
ændrer sig jo, og jeg ændrer 
mig også. De studerende kræ-
ver mere service i dag, og de 
forventer effektivitet. Men om-
vendt er de også på mange må-
der mere åbne og fordomsfrie 
over for dansen. Og der er helt 
klart sket noget med deres må-
de at være køn på.«

Det vil jeg gerne høre noget 
mere om. 

»Da jeg startede, var det rig-
tigt svært for mange unge 
mænd at skulle danse. Og det 
skal de. Om de så er olympiske 
mestre i roning eller har guld-
medaljer i cykling. Og det har 
været grænseoverskridende for 
mange unge mænd at skulle 
arbejde med sig selv uden an-
det redskab end kroppen. De 
har følt sig nøgne. Men det er 
fuldstændig som forvandlet. I 
dag er der ingen kønsforskel, 
og mændene er helt parate til 
at udtrykke sig gennem dan-
sen.«

Uglen uden glasur
Da jeg spørger Helle Winther 
om, hvad hun ville have sagt, 
hvis hun havde fået ordet til 
årsfesten, svarer hun, at hun 
ville have udtrykt kæmpe glæ-
de og stolthed over kåringen. 

Betragter du det som en stør-
re hæder at blive kåret til årets 
underviser end fx at blive ud-
nævnt til eliteforsker?

»Ja! Meget større. Det gør 
mig meget ydmyg, og nu bliver 
jeg helt rørt,« siger en bevæget 
Helle Winther. Efter et stille 
øjeblik tilføjer hun, at det er 
dejligt, at Idræt har fået prisen, 
fordi instituttet gør rigtigt me-
get ud af hele tiden at udvikle 
arbejdet med kvalitet i under-
visningen. Ordet kvalitet bliver 

understreget med et bank i 
bordet

»Hvis vi ikke viser vores stu-
derende tillid, kan vi heller ik-
ke forvente, at de har mod. I 
mine fag kan man ikke udvikle 
sig fagligt, hvis man ikke føler 
sig tryg. Der skal være et miljø 
i grupperne, hvor man tør be-
væge sig ud til kanten af det 
sikre; ellers kan man ikke ska-
be noget nyt.« 

Helle Winther fortæller, at 
hun er enig med studenter-
rådsformanden, der i sin års-
festtale sagde, at universitetet 
har et stort ansvar for de stu-
derendes frafald.

»De studerende har brug for 
at blive set og mødt med posi-
tive forventninger. Og det er 
universitetets, institutternes og 
undervisernes pligt at skabe 
nogle gode undervisningsmil-
jøer, så de studerende føler sig 
forbundet og forpligtet og set 
og udfordret på en måde, der 
giver dem lyst til at blive ved.«

Og det kræver, at undervi-
serne har blik for den enkelte 
studerende, fortæller Helle 
Winther:

»Nogle gange tager jeg en 
snak med dem enkeltvis om, 
hvordan det går, eller hvad de 
skal arbejde med, for det ser 
jeg også som en del af min rol-
le som underviser,« siger Helle 
Winther:

»Der har siddet mange stu-
derende i den sofa dér, for de 
ved, at min dør står åben.«

Årets Underviser modtager 
en porcelænsugle fra Royal Co-
penhagen, der hvert år er de-
koreret af en ny kunstner. De-
korationen er lige efter Helle 
Winthers hoved i år:

»Den er lidt etnisk inspire-
ret, med mange stærke, varme 
farver. Og denne gang er den 
helt uden glasur.« 

Årets Underviser har rejst 
sig, hun skal nå at klæde om til 
sin næste time.

gbg@adm.ku.dk

Årets Harald

•  Københavns Universitets undervisningspris Årets Harald 

uddeles af rektor en gang om året til en af universitetets 

lærere for god og inspirerende undervisning.

•  Årets underviser modtager en porcelænsugle og 25.000 

kroner ved universitetets årsfest.

•  Med prisen (opkaldt efter matematikeren Harald Bohr) øn-

sker bestyrelsen for Københavns Universitets Almene Fond 

at fremhæve og påskønne undervisning af den højeste 

kvalitet.

FAKTA
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de dialektalt og sproghisto-
risk.« 

»Man bliver en bredere for-
midler og kan ramme lidt flere 
mennesker, både de ældre og 
de yngre. Det synes jeg er vig-
tigt«, siger Iben Maria 
Zeuthen. 

Danskstudiet har desuden 
givet hende nogle helt grund-
læggende værktøjer, hun kan 
bruge i sin hverdag på DR, hvis 
lytterne klager over hendes 
sprogbrug, fortæller hun.

»Når man sidder som radio-
vært og siger 'klokken, den er 
ti', så er der altid en eller an-
den spasser, som skriver ind: 
’fuck dig, er du blondine eller 
hvad? Du skal ikke sige 'klok-
ken, den er'. Det hedder klok-
ken er ti.« 

»Så kan man sige, ’nej, man 
må godt lave en forfeltsfordob-
ling, så man siger ’klokken’ og 
så ’den’, der referer til klokken, 
det er ikke fejlagtigt, at man si-
ger det to gange, og hvis du er 
uenig, så kan du ringe til 
Dansk Sprognævns hotline, 
som har nummer ...’«

Har du sagt det til nogen?
»Ja! Jeg har virkelig taget de 

ting til mig, som jeg kunne 
mærke havde relevans i for-
hold til mit arbejde.«

God journalistisk disciplin
Men det er ikke kun studiet, 
der har gjort Iben Maria 
Zeuthen til en bedre og mere 
selvsikker journalist. Det er en 
vekselvirkning, siger hun. Hen-

den første tid på DR var rigtig 
sjov, fortæller hun. 

Og meget uforpligtende.
»Det var sindssygt spænden-

de at være på DR. Der var læk-
re mænd og store fester. Jeg 
blev værdsat, og jeg kunne for-
nemme, at der var et eller an-
det dér, jeg kunne arbejde 
med. Men det var ikke fordi, 
jeg ville være journalist. 

»Det tror jeg aldrig nogen-
sinde, jeg havde tænkt over. 
Det var en superfed periode, 
og jeg kom med til alle de her 
fester, men uden at have noget 
ansvar selv. Jeg var meget 
ung.«

Fuck dig, blondine 
Efter tre år som blandt andet 
vært og tilrettelægger på pro-
grammer som Clement Direk-
te, SommerSummarum og 
Mondo med Huxi Bach følte 
hun, at tiden var inde til foran-
dring. 

Hun savnede fordybelse, og 
hun savnede at snakke med 
nogen på sin egen alder. Så an-
søgningen til Teologi – troede 
hun – blev sendt af sted. 

Og et par måneder senere 
sad hun så og analyserede lit-
teratur og nørdede sproghisto-
rie. Særligt sidstnævnte endte 
med at få stor betydning for 
hende.

»Jeg synes, det giver en rig-
tig god baggrund for at være 
formidler, at man kombinerer 
sit nutidige sprog med noget, 
der er lidt bredere funderet bå-

jeg så opdagede fejlen, valgte 
jeg ikke at rette det, fordi min 
veninde gik derude, og hun var 
mega glad for det.« 

»Det er fandeme dumt, og 
jeg har faktisk heller ikke for-
talt det til nogen før. Så det var 
ikke en del af en forkromet 
plan«. 

Fede fester og lækre 
mænd
Dansk har imidlertid vist sig at 
være den helt rette hylde for 
Iben Maria Zeuthen, fordi ud-
dannelsen har givet hende den 
faglige ballast, hun tidligere 
har manglet i sit arbejde på 
DR. 

»Jeg har fået meget mere 
selvtillid som journalist. Nu ser 
jeg sådan set mig selv som 
journalist, fordi jeg har en bag-
grund, som jeg ikke havde før, 
hvor jeg bare havde en studen-
tereksamen.« 

»Hvis folk synes, jeg stiller 
nogle dumme spørgsmål, så er 
det deres eget problem. Jeg 
prøver heller ikke længere at 
finde ud af, hvordan andre sy-
nes, det er fedt, jeg gør. Jeg 
gør, som jeg gør, og så må folk 
hyre mig eller lade være og 
svare på mine spørgsmål eller 
lade være.«

Iben Maria Zeuthen var kun 
19 år, da hun blev ansat på DR 
via en talentordning, der gen-
nem tiden har fostret skæve og 
originale mediepersonligheder 
som Mikael Bertelsen, Mads 
Brügger og Kristian Leth. Og 

Studievært fandt fordybelse på kUA

hendes hverdag er delt mellem DR byen og danskstudiet på kUA.  
Mød den 25-årige DR-vært Iben Maria zeuthen, der er blevet en bedre 
formidler af at læse på universitetet, og en bedre studerende af at  
arbejde som journalist.

DANSK

Af Jonas Kleinschmidt

Da Iben Maria Zeuthen i 2007 
lod sig indskrive på danskud-
dannelsen på Københavns Uni-
versitet, var det ikke alle hen-
des kolleger på DR og P3, der 
syntes, det var en lige god idé 
for det unge radio- og tv-ta-
lent. 

Hvorfor i alverden påbegyn-
de en femårig uddannelse, når 
karrieren i forvejen kørte på 
skinner?

»Huxi syntes jo, det var kom-
plet åndssvagt. Det skulle jeg 
komme mig over, sagde han. 
Men det griner man bare af, og 
siger bland dig uden om, idiot. 
Det ved du ikke noget om. Ba-
re fordi du ikke selv kunne 
fuldføre din journalistuddan-
nelse,« smiler den 25-årige tv- 
og radiovært med kærlig hen-
visning til sin DR-kollega Huxi 
Bach.

Hendes chef derimod bakke-
de hende op, fortæller Iben 
Maria Zeuthen, »selvom han 
ikke kunne forstå, hvad det var 
jeg skulle læse.«

Egentlig var det et tilfælde, 
at det lige blev Dansk, fortæl-
ler Iben Maria Zeuthen, da 
Universitetsavisen møder hen-
de en mandag formiddag i et 
afsides hjørne af kantinen på 
Nye KUA. 

»Jeg skrev forkert i min an-
søgning, jeg prøvede faktisk at 
komme ind på teologi. Og da 
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Dekanens nye fyrtårn

PROJEKT PANUM – Arkitektfirmaet C.F. Møller 

fra Århus løb af med sejren, da det for nylig 

blev afsløret, hvem der skal står for bygningen 

af et tårn på hele 17 etager ved Panum-institut-

tet på Blegdamsvej. Budgettet er en rund milli-

ard kroner, og i slutningen af 2014 kan Panum 

byde læger og forskere fra hele verden inden-

for i det nye tårn. I toppen af tårnet bliver der 

offentlig adgang til en café og udsigtspunkt, 

og ud mod Blegdamsvej bliver Panum åbnet, så 

hele bygningen bliver lysere og mere imøde-

kommende. Her viser dekan Ulla Wewer vin-

derprojektet frem. 

Vind cykler med  
Grøn Gerning 

ENERGIQUIZZ – Hvis du skynder dig, kan du 

godt lige nå at deltage i Grøn Gernings konkur-

rence om at vinde en god cykel eller noget 

godt for maven: Konkurrencen slutter søndag 

5. december. Vinderne offentliggøres 12. de-

cember. En quizzkonkurrence stiller dig 10 

spørgsmål om energirigtig adfærd (også din 

egen), og du er med i lodtrækningen om otte 

funky cykler og 25 klimavenlige middage på 

Sticks´n Sushi. Grøn Gerning er Københavns 

Universitets egen kampagne skudt af i novem-

ber 2010 for at få medarbejdere og studerende 

til at gøre sig umage med de energirigtige va-

ner. Læs mere på: http://groengerning.ku.dk/

konkurrence/ 

Hvilken forsker formidler 
bedst?

KOMMUNIKATIONSPRIS – Du kan være med til 

at indstille den forsker, som du synes formidler 

sit fag bedst, til ’Forskningskommunikationspri-

sen 2011’. Fristen er 31. januar 2011. Prisen, 

som er på 100.000 kroner, uddeles hvert år af 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen, der ligger 

under Forskningsministeriet, og den er ment 

som en anerkendelse af de formidlingsaktivite-

ter, som forskere involverer sig i ud over det 

daglige videnskabelige arbejde og undervis-

ning. Klik på www.fi.dk – og søg i højre hjørne 

på Forskningskommunikationsprisen 2011.  

Galatheaekspeditionen  
interaktivt på nettet 

VIRTUEL GALATHEA – Skibet Galathea3 sejlede 

jorden rundt proppet med forskere fra 2006-

2007. Det er der kommet en hjemmeside ud af, 

men selvom den fortrinsvis er rettet mod gym-

nasieelever, kan andre vel også blive klogere af 

den, og sitet kan desuden give inspiration til, 

hvordan man kan formidle sådan en ekspediti-

on. Der er både videoer, beskrivelse af projek-

ter og lister med alle deltagende, fra forskere 

til kunstnere. Læs mere på: http://virtuelga-

lathea3.dk/ 

NOTER INTERVIEW
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Universitetets bedste bar?
Det er tydeligt, at Life er et sted med traditioner.  
og de forvalter dem godt, folkene bag fredagsbaren, 
som har fået vores anmelder helt op i det himmelblå felt

des erfaring som studievært 
har nemlig samtidig gjort hen-
de til en bedre studerende.

»Det med at se, hvad der er 
det vigtige og få det vinklet 
rigtigt, når man er til mundtlig 
eksamen, få skåret ind til be-
net. Det har jeg med fra mit ar-
bejde som studievært.« 

»Og så at udtale sig om no-
get, selvom man ikke er 100 
procent sikker, det er også en 
meget god journalistisk disci-
plin.«

Hvornår har du brugt den 
evne?

»Den har jeg brugt til eksa-
miner, i undervisningen og til 
oplæg. Jeg har ikke nogen 
skrupler over at sige det, jeg 
tror.« 

»Eller at stå inde for det, jeg 
siger, selvom jeg måske ikke 
har vidst det, siden jeg var tre 
år gammel, eller selv om det er 
noget, jeg lige har læst i forbi-
farten.«

»Når man er journalist, i 
hvert fald når man er vært, så 
er der rigtig mange af de ting, 
man siger, som man bare lige 
har læst hurtigt, inden man gik 
i studiet. Og der er man bare 
nødt til at opbygge en eller an-
den form for troværdighed,« 
siger hun, men tilføjer: 

»Jeg har aldrig sagt noget, 
der var løgn, eller noget, som 
jeg ikke havde researchet or-
dentlig op på, men man er 
nødt til at tilegne sig viden rig-
tig hurtigt og føle, at det rent 
faktisk er noget, man ved.«

I øjeblikket er Iben Maria 
Zeuthen ved at forberede te-
malørdag til DR2. Samtidig er 
hun fast tilknyttet speaker på 
P3, og er i gang med at skrive 
bacheloropgave i sprog. Det er 
meget på én gang, og Iben Ma-
ria Zeuthen er fuldt bevidst 
om, at hun ikke kan gøre det li-
ge godt begge steder.

»Man bliver nødt til at have 
et højt bundniveau, ellers får 
man stress,« siger hun.

»Det er kun, når man lige er 
startet, at man synes, man skal 
sidde der hele natten for at la-
ve tingene. Men der ligger og-
så noget prestige i at kunne 
lukke sin computer og ikke 
tjekke mails og ikke hele tiden 
tro man skal løbe hurtigere og 
gøre det bedre«. 

På spørgsmålet om, hvad 
hun kunne tænke sig at arbej-
de med i fremtiden, falder sva-
ret prompte.

»På længere sigt er et af mi-
ne største ønsker at undervise 
her. Og der kan jeg mærke, at 
det er en styrke, at jeg har væ-
ret i DR først. Jeg har været 
ude og se verden.«
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VEKSELVIRKNING – Journa-

listikken har givet DR-værten 

Iben Maria Zeuthen en evne til 

at udtale sig om ting, hun ikke 

er helt sikker på. Studiet på 

Dansk har givet hende værktø-

jer, så hun kvalificeret kan svare 

igen, når folk kalder hende en 

dum blondine

A-VEj

Af Ida Holmegaard

Vil man fejre weekendens be-
gyndelse, er Det Biovidenska-
belige Fakultets fredagsbar ’A-
vej’ et ualmindeligt godt bud. 
Tag derud og oplev den beha-
gelige, traditionsrige atmosfæ-
re med masser af stemning, 
sjæl og billige specialøl.

I hjertet af Frederiksberg lig-
ger de smukke, gamle bygnin-
ger, der huser Life, som fakul-
tetet gerne vil kaldes. Da jeg 
cykler igennem campusområ-
det for at finde A-vej, føles det 
lidt som at befinde sig i en 
dansk miniatureudgave af 
Cambridge. 

Når man træder indenfor, er 
det ligeledes tydeligt, at Life er 
et sted med traditioner, sjæl og 
historie – væggene er over-
hængt med sort/hvid-billeder, 
emaljeskilte i 50'er-stil, model-
fly og flotte vægmalerier af 
Frederiksberg-helten Storm P. 

Lokalerne er ikke særligt sto-
re, men til gengæld er der mas-
ser af siddepladser, hvilket er 
en glimrende prioritering. 

Stemningen i A-vej er til at sid-
de og snakke sammen, og den 
lidt trange plads giver kun en 
fornemmelse af, at man kom-
mer hinanden mere ved.

Intet snobberi
Der hersker da også en beha-
gelig og åben atmosfære, og de 
studerende er nemme at kom-
me i kontakt med og forbløf-
fende snakkesalige. 

Flere af dem bemærker selv, 
at den afslappede stemning 
muligvis kommer af, at der på 
Life er en meget stor procent-
del af jyske studerende – spe-
cielt på de studier, der rimer 
på noget med landbrug. De lu-
ne jyder har heldigvis taget de-
res afdæmpede, flinke og imø-
dekommende facon med over 
Storebælt.

Udover at være rare er de 
studerende også velklædte, 
uden at være dullet op, og 
kønsfordelingen er desuden 
nogenlunde ligelig. Dresscode 
og snobberi virker fremmed 
for klientellet, og det virker, 
som om man er velkommen i 
A-vej uanset, hvem man er, og 
hvordan man ser ud.

Ualmindeligt blærede øl
Drikkevarerne er bare endnu 
en god side af A-vej. Fra fad-
ølsanlægget af poleret mes-
sing udskænkes uhørt billige 
specialøl: Leffe, Carls Special, 
Gulddamer og meget andet. 
Man bliver ikke rippet for sine 
hårdt tjente lommepenge – 
der er store fadøl til 15 kro-
ner, specialøl på fad til en ty-
ver.

Og når vi nu taler om øl: Alle 
studerendes yndlings fun fact 
om A-vej er, at baren er den 
tredjestørste distributør af 
Carlsbergøl, hvilket har resul-
teret i, at den har fået egne, 
speciallavede fadølskrus, på-
skrevet aCasievej med Carls-
bergs signaturskrifttype. Det er 
altså ualmindeligt blæret!

Mit eneste lille klagepunkt 
er musikvalget – spillelisten er 
blandet og uambitiøs, og har 
så forskelligt indhold som 
Medina, Kim Larsen, Abba og 
Survivors version af 'Eye of the 
Tiger'. Til gengæld er musik-
ken på så lav volumen, at det 
er muligt at føre en samtale 
uden at råbe hinanden ind i 
ørerne, hvilket går godt i 

SUCCES – Lifes fredagsbar har åbent om fredagen fra klokken 13 

til 24. Indgang kræver, at man kan fremvise studiekort fra Life, eller 

at man følges med en, som har et (én gæst per studiekort).
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ANMELDELSE

spænd med festens generelle 
stil. 

Et genbesøg værd
A-vej er en bar med stort B – 
det er et sted, hvor folk hænger 
ud til en fyraftensøl og spiller 
et slag bordfodbold. Folk er af-
slappede og snakkesaglige, og 
det smukke lokale sætter den 
perfekte ramme omkring en 
fest, der både kan rumme vilde 
udskejelser og det behageligt 
tilbagelænede. 

Det utroligt billige udvalg af 
specialøl, som i enhver almin-
delig bar kan få én til at bruge 
den halve SU på en aften, er 
også imponerende. 

Den biovidenskabelige fre-
dagsbar er gået rent ind hos 
mig. Den er helt sikkert flere 
besøg værd.

Karakter: 12.

  

  Ida Holmegaard anmelder 

fredagsbarer rundt omkring 

på Københavns Universitet. 

Karakterer uddeles efter 

12-skalaen. Læs flere anmel-

delser på www.uniavisen.dk.

FAKTA
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le nye lægemidler der genopretter den korrekte 
kommunikation.

Lægemidlet opium
Et af de ældste eksempler på lægemidler er opi-
um som der findes referencer til helt tilbage til 
Homers Odyssee fra år 900 f. Kr. hvor det beskri-
ves hvordan smerte og sorg dulmes ved at drikke 
et glas med opium. 

I 1803 isolerede den tyske farmaceut Fried-
rich Sertürner det aktive stof i opium som han 
opkaldte ’morphium’ (morfin) efter den græske 
drømmegud Morpheus. 

Dette banede vejen for kemikeren Alder 
Wright som syntetiserede derivatet heroin som 
medicinalfirmaet Bayer markedsførte som en ik-
ke-afhængighedsskabende erstatning for morfin 
i 1898. Det blev dog hurtigt trukket fra marke-
det da det viste sig at være særdeles vanedan-
nende. 

Først i 1975 fandt to forskergrupper kroppens 
egne ’endogene morfiner’ (endorfiner) og her-
med kroppens nøgler. Men låsene forblev 
ukendt indtil 1992, hvor to grupper isolerede ar-
vematerialet der kodede for de såkaldte ’opioid 
receptorer’. 

I 1990'erne blev en lang række andre låse iso-
leret på tilsvarende vis, og man fik dermed sam-
menkoblet mange af låsene med deres nøgler.

Virtuel screening efter nye nøgler
I de seneste ti år er der sket endnu en revolution 
med lægemiddelforskningen idet man ved hjælp 

NØGLE-OG LÅSEMODELLEN – Figuren illu-

strerer den specifikke interaktion mellem klodser 

og klodskassens huller og mellem signalstoffer 

(nøgler) der passer i signalmodtagerne (låse).

G-PROTEIN-KOBLET RECEPTOR – Figuren 

viser en tredimensionel struktur af en lås der sid-

der i en cellemembran. I midten af låsen sidder der 

en rød nøgle.

ÅRSFESTTALE

Af professor  

Hans Bräuner-Osborne,  

dr.pharm., ph.d.

Et menneske består af billioner af celler der 
kommunikerer med hinanden ved udsendelse af 
signalstoffer fra én celle der så modtages af sig-
nalmodtagere på andre celler. 

Et eksempel herpå er kommunikationen mel-
lem hjerneceller der foregår hvor cellerne møder 
hinanden i den såkaldte synapse. Når én hjerne-
celle aktiveres, fører det til udsendelse af neuro-
transmitter signalstoffer fra den ene side af sy-
napse-spalten der så aktiverer signalmodtagere 
på den anden side af spalten og dermed den næ-
ste hjernecelle.

Signalstoffer og signalmodtagere sammenlig-
nes ofte med nøgler og låse eller klodser og 
klodskasser da de skal passe specifikt sammen 
for at aktivere signalmodtageren, åbne låsen el-
ler få klodsen i kassen. 

I mennesker findes der over 100 ’nøgler’ (sig-
nalstoffer) og 1000 ’låse’ (signalmodtagere) der 
som sagt passer sammen på helt specifikke må-
der. Sygdomme er ofte forårsaget af fejlkommu-
nikation mellem signalstofferne og -modtagerne 
således at man for eksempel har for meget eller 
for lidt af et givent signalstof. Ved at forstå hvor-
dan nøglerne passer ind i låsene, og hvordan de 
er involveret i sygdomme, kan vi rationelt udvik-

VIDENSKABET

Årets festforelæsning handler om molekylære mekanismer 
for kommunikation mellem celler, og hvordan viden herom 
kan anvendes til udvikling af nye lægemidler

af en metode kaldet ’røntgen-krystallografi’ er 
blevet i stand til at tage tredimensionelle (3D) 
billeder af låsene. Ligesom det nu er blevet al-
mindeligt at se 3D-film i biografen, sidder vi så-
ledes med 3D-briller foran computeren og visua-
liserer hvordan nøglerne sidder i låsene. 

Dette er en stor hjælp i lægemiddeludviklin-
gen da man dermed mere rationelt kan desig-
ne nøgler der passer ind i låsene på en ønsket 
måde. Det er dog ikke helt så nemt som det ly-
der, da både de kemiske stoffer der udgør nøg-
lerne, og proteinerne der udgør låsene, bevæ-
ger sig! 

Computerprogrammer bliver dog hele tiden 
bedre til at beregne, hvordan nøglerne og låsene 
bevæger sig og dermed mere dynamisk til at for-
udsige hvordan nøgler går ind i låsen og låser 
døren op. Eller i mere faglige termer – hvordan 
signalstoffet binder i signalmodtageren og akti-
verer den. 

Disse computerprogrammer anvender vi til 
at identificere nye nøgler til en given lås ved så-
kaldt ’virtuel screening’. Med denne metode af-
prøver computerprogrammet op til seks millio-
ner nøgler i den ønskede lås og rangerer så 
nøglerne efter hvilke den mener passer bedst 
sammen. Herefter kan man så udvælge nogle af 
de bedst rangerede stoffer og afprøve om de 
rent faktisk virker i det biologiske laboratori-
um.

Virtuel screening og andre computerteknikker 
såsom kemogenomik har vist sig at øge chancer-
ne for at få brugbare nøgler ganske betragteligt i 

biologiens låsesmed
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»Med kortlægningen 
af det humane arve-
materiale i 2001 blev 
tingene vendt på ho-
vedet. De 3 milliarder 
DNA-byggesten i ar-
vematerialet blev lagt 
i databaser hvori man 
så kunne søge efter 
nye gener der kodede 
for hidtil ukendte lå-
se.«

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.

KIG GENNEM NØGLEHULLET – Profes-

sor Hans Bräuner-Osborne i laboratoriet på ud-

kig efter celler der udtrykker nye låse.

forhold til blot at afprøve tilfældigt udvalgte 
nøgler. Som eksempel herpå har vi selv erfaret 
at computer-filtrering af nøglerne øger chancen 
for at finde nøgler der passer i låsen med mere 
end 100 gange i forhold til tilfældigt udvalgte 
nøgler.

Forældreløse låse
Som i eksemplet med morfin og endorfinerne 
har man typisk kendt nøglerne før man fandt 
låsen(e) der passede til dem. Men med kortlæg-
ningen af det humane arvemateriale i 2001 blev 
tingene vendt på hovedet. De 3 milliarder DNA-
byggesten i arvematerialet blev lagt i databaser 
hvori man så kunne søge efter nye gener der ko-
dede for hidtil ukendte låse. 

På denne vis fik man isoleret i hundredvis af 
nye låse uden at man kendte deres nøgler, og 
disse blev derfor kaldt for forældreløse låse eller 
orphan receptors. 

Vi søgte også i disse databaser og var dermed 
de første til at identificere en håndfuld nye for-
ældreløse låse i mennesker. Jagten gik herefter 
ind på at finde nøglerne til disse låse, og for én 
af dem, kaldet ’GPRC6A-receptoren’, lykkedes 
det.

Igen fik vi brug for computeren idet vi ud fra 
en kendt 3D-struktur af en beslægtet lås bygge-
de en model af GPRC6A-receptoren. Via denne 
model kunne vi forudsige at det formentligt ville 
være L-aminosyrer (byggestenene til proteiner) 
som passede i vores nye forældreløse lås. 

Dette passede også med resultater fra en an-
den beslægtet lås isoleret fra guldfisken, hvor 
forskere fra Berkeley et par år i forvejen havde 
vist at denne lås blev aktiveret af netop L-amino-
syrer. 

For at bevise at låsen i mennesker også blev 
aktiveret af L-aminosyrer, måtte vi dog gå i det 
biologiske laboratorium, hvor vi valgte at bruge 
et test-system baseret på oocytter (æg) fra Xeno-
pus leavis – en sydafrikansk sporefrø. 

I dette system injiceres arvematerialet for lå-
sen ind i oocytten som herefter omsætter det til 
proteinet der indsættes i cellemembranen og ud-
gør låsen. Når denne type lås aktiveres af en 
nøgle, fører det til overførsel af ioner fra ydersi-
den til indersiden af oocytten – og denne over-
førsel kan måles ved at sætte elektroder på oo-
cytten. Nøgler der passer i låsen giver herefter 
anledning til en elektrisk strøm henover cel-
lemembranen som er det vi måler med elektro-
derne. 

jagten fortsætter
Efter at have gjort oocytterne klar så de udtrykte 
GPRC6A, var det således særdeles spændende at 
påføre de forskellige L-aminosyrer som compu-
termodellen havde forudsagt, og se om de gav 
den forventede strøm. Det gjorde nogle af dem, 
og dermed havde vi sammenkoblet den foræl-
dreløse lås med dens nøgler – en succesfuld dag 
man aldrig glemmer.

Hermed er jagten dog ikke forbi, for vi kender 
stadigvæk ikke den biologiske funktion af den 
nye GPRC6A-receptor, eller hvorfor den netop 
aktiveres af de L-aminosyrer som vi fandt. 

For at løse den gåde har vi taget en tredje art 
fra dyreriget i anvendelse, idet vi har lavet en så-
kaldt knockout-mus. I denne mus har vi fjernet 
arvematerialet der koder for GPRC6A-recepto-
ren, og ved at sammenligne denne genetisk mo-
dificerede mus med almindelige mus, håber vi 
på at kunne finde en forskel mellem de to mus 
som således må tilskrive GPRC6A's biologiske 
funktion. 

På lidt længere sigt håber vi også på at knock-
out-musen vil kunne anvendes til at fortælle os 
om GPRC6A-receptoren er involveret i sygdom-
me og dermed kunne være mål for udvikling af 
nye lægemidler.
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KUMMENTAR

Af rektor Ralf Hemmingsen og 

prorektor Thomas Bjørnholm

USIKKERHED PRÆGER ØKONOMIEN på Kø-
benhavn Universitet. Først kom statsministerens 
’danske drøm’ sidste efterår. Danmark skulle ha-
ve et universitet i Europas top ti. En fornuftig og 
relevant ambition – som selvfølgelig også kræver 
målrettede investeringer. 

Et halvt år senere kom regeringens og Dansk 
Folkepartis såkaldte ’Genopretningsplan’, som 
rammer universiteterne ret hårdt. Dengang invi-
terede vi videnskabsministeren til debat i festsa-
len, hvor vi præsenterede konsekvenserne på 
KU: Afskedigelse af 400 – 700 medarbejdere 
over de næste år og en reduktion af 
ph.d.-optaget med 25 procent. 

Ministeren beroligede os med, at det nok ikke 
var så slemt. Noget kunne vi da spare ved at ef-
fektivisere administrationen, mente hun. Og så 
lod hun også forstå, at regeringen ville lette på 
låget til kassen med globaliseringsmidlerne. Så-
dan blev det også. Aftalen om globaliseringsmid-
lerne fra 29. oktober betyder, at universiteterne 
får 300 millioner kroner flere basismidler. 

BLÆKKET FRA AFTALEN var næppe tørt, da der 
kom en ny melding i starten af november – den-
ne gang fra finansministeren. Staten skal spare 
to milliarder kroner mere end ’Genopretnings-
planen’ foreskriver. 

En forklaring er, at der er kommet flere stude-
rende ind på universiteterne, end regeringen 
havde regnet med. Det virker som den omvendte 
verden, når universiteterne bliver straffet for at 
gøre netop dét, politikerne ønsker – nemlig at 
uddanne flere.

I skrivende stund har KU endnu ikke modta-
get konkrete oplysninger fra ministeriet om, 
hvor meget og hvorhenne de nye besparelser vil 
ramme. KU’s bestyrelse har truffet den princip-
beslutning at holde fast i den plan for budgettet 
for 2011, som allerede er lagt. Dermed vil vi ab-
sorbere de værste stød, som Finansministeriets 
ekstra-regning ellers ville give i 2011. 
Alligevel går vi en hård vinter i møde. Flere fa-
kulteter og institutter planlægger at spare for at 
få budgettet til at gå op. Det betyder, at KU kom-
mer til at miste medarbejdere. Og det betyder, at 

Er det klogt at spare på  
fremtidens videnarbejdere?

DEBAT

stemningen vil blive påvirket flere steder. Ledel-
sen på fakulteter og institutter vil arbejde sam-
men med tillidsfolkene på at gøre processen så 
lidt belastende som muligt for den enkelte. 

VI KAN GODT FORSTÅ behovet for at spare i en 
krisetid. Hospitaler, skoler og børnehaver skal jo 
også spare. Men det står også klart, at universi-
teterne skal spare ganske meget. 

Er det klogt at spare på fremtidens videnarbej-
dere, når ungdomsårgangene vokser i de kom-
mende år? Det mindsker chancen for at realisere 
statsministerens danske drøm. Og det svækker 
vores forskning, vores uddannelser og Dan-
marks konkurrenceevne. 

Grundlæggende er det nødvendigt at forstå: 
Forskning og erkendelse er langsigtede proces-
ser. Derfor behøver universiteterne også langsig-
tet og stabil finansiering. 

Det tager fem år at uddanne en kandidat. Det 
tager otte år at uddanne en forsker. Og det tager 
mindst ti år at opbygge et stærkt forskningsmil-
jø. Men det tager ikke mange måneder med øko-
nomisk zik-zak kurs at skabe usikkerhed om næ-
ste års budget. 

»Alligevel går vi en 
hård vinter i møde. 
Flere fakulteter og in-
stitutter planlægger at 
spare for at få budget-
tet til at gå op. Det be-
tyder, at KU kommer 
til at miste medarbej-
dere.«

Frafald skal kortlægges 
og bekæmpes
FRAFALD
Rasmus Stoklund Holm-Nielsen,  

fmd. Frit Forum - Socialdemokratiske Studerende

 
Hver fjerde studerende på Københavns Universi-
tet dropper ud i løbet af bacheloruddannelsen. 
Derfor mener Frit Forum, at universitetet må gø-
re to ting. 

For det første må det undersøges og kortlæg-
ges, hvilke studerende der falder fra, og hvorfor 
de gør det. Dernæst må der lægges en strategi 
for, hvordan man kommer problemet til livs, 
samt hvordan man på bedste vis får bekæmpet 
de barrierer, som studerende, der ikke kommer 
fra akademikerhjem, kan møde i universitetsver-
denen.

Frit Forum mener, at mere undervisning, me-
re personlig vejledning i forbindelse med opga-
ver samt mere feedback og kontakt til undervi-
serne vil skabe et mere inkluderende universitet, 
men der er behov for at få undersøgt grundigt, 
hvor frafaldets rod kan findes. 

For mange af de studerende, der forlader uni-
versitetet for tidligt, er det et personligt neder-
lag, der giver et hak i selvtilliden. Desuden er 
det et tab for samfundet, der har brug for flere 
højtuddannede.

I Børsen (22.11.) kunne man læse, at Dan-
mark i 2020 vil mangle 180.000 højtuddannede; 
det bliver altså på langt sigt dyrt for samfundet, 
at så mange forlader universitetet i utide. 

Universitetet er til for samfundets skyld – ikke 
omvendt. Derfor har universitetet sammen med 
regeringen et ansvar for, at flere gennemfører en 
akademisk uddannelse. 
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PÅ GRUND AF PROBLEMERNE med KUnet og 
Absalon er nogle undervisere begyndt at kigge 
efter andre løsninger end KU’s it-systemer. Vibe-
ke Wern og Morten Michelsen nævner i deres 
læserbrev Facebook som et muligt alternativ til 
Absalon. Men Absalon er den valgte platform på 
KU til e-learning, og systemet har mange fordele 
sammenlignet med sociale medier. 

Vi evaluerer løbende andre muligheder, og 
der er mange forhold at tage hensyn til, som ik-
ke altid gør det fordelagtigt. Samtidig har det 
været et stort ønske fra de studerende, at alle på 
KU bruger det samme system, så de ikke skal læ-
re et nyt værktøj for hvert kursus, de er tilmeldt. 
Derfor gør vi alt for at sikre, at Absalon er et 
godt og stabilt værktøj, som understøtter de stu-
derendes og undervisernes hverdag. 

Vi er it-mæssigt midt i en omstillingsperiode, 
hvor vi i de kommende år går i mod en mere mo-
derne og bedre it-understøttelse af hele KU efter 
mange års utilstrækkelig og ukoordineret ind-
sats. Det kræver en gradvis udskiftning af alt lige 
fra netværk over e-mail og intranet til studiead-
ministrativt system og økonomisystem. Til tider 
giver dette mere ’byggestøj’ end forventet, men 
vi håber på alles tålmodighed undervejs i forlø-
bet, og vi vil gøre vores til, at overgangen forlø-
ber så godt som muligt.

På trods af at der blev afsat ekstra medarbejdere 
til opgaven, gik nogle brugere forgæves efter 
hjælp, og nogle problemer og fejl havde vi ikke 
umiddelbart svar og løsninger parat til.

Sammen med vores leverandører arbejdede vi 
på højtryk for at løse problemerne, og fra starten 
af oktober kørte både KUnet og Absalon uden de 
alvorlige problemer, som plagede undervisere 
og studerende i ugerne efter semesterstart. Hen-
vendelserne til Servicedesk er nu nede på under 
200 om ugen, hvilket nærmer sig det forventeli-
ge, når man tager i betragtning, at der er over 
70.000 potentielle brugere og mere end 20.000 
daglige brugere. 

VI HAR FORTSAT fokus på at forebygge, at der 
opstår nye problemer, og på at afhjælpe fejl hur-
tigt. Samtidig arbejder vi på en række tiltag, som 
skal sikre driftsstabiliteten yderligere og gøre de 
enkelte systemer mindre sårbare over for fejl i 
andre systemer – fx sådan at Absalon er tilgæn-
geligt selv hvis KUnet skulle rammes af nedbrud.

En anden forbedring, som vi implementerer i 
det nye år, er en udvidet åbningstid i Service-
desk (it-service@adm.ku.dk eller telefon 35 32 
70 00) med fokus på Absalon og KUnet. Det be-
tyder, at man kan få hjælp til disse to systemer 
fra kl. 8-22 på hverdage og fra kl. 10-22 i week-
enden. Sammen med den nuværende vagtord-
ning og overvågning af servere vil servicen og 
tilgængeligheden blive forbedret til gavn for alle 
brugere.

ABSALON – SVAR

Bo Bendsen, vicedirektør, 

Koncern-it

DA VI OP TIL semesterstart lancerede KUnet, 
havde vi samtidig problemer med Absalon svar-
tider (performance) og adgang til Absalon og 
andre systemer via KUnet. Samlet set betød det, 
at undervisere og studerende i perioder ikke 
kunne komme til de systemer, som de er afhæn-
gige af i det daglige, hvilket var til stor gene.

KUnet er et komplekst it-system, og det er ikke 
muligt helt at undgå indkøringsvanskeligheder. 
Men problemerne med login til KUnet og der-
med Absalon var større end forventet baseret på 
de omfattende tests, KUnet var igennem inden 
lancering. En af årsagerne var, at vi er midt i et 
stort ’ombygningsprojekt’, hvor bagvedliggende 
infrastruktur (netværk, servere, login, mailløs-
ning, og så videre) bliver udskiftet og opgrade-
ret for at kunne følge med nye behov og krav. 
Det er en kæmpe opgave og på trods af ihærdige 
forberedelser og en stor indsats, er ikke alt forlø-
bet så smertefrit som planlagt.

SAMLET SET GAV dette en stor tilgang af hen-
vendelser til Servicedesk, som i de første uger ef-
ter KUnets lancering besvarede cirka 600 hen-
vendelser om ugen for KUnet og Absalon alene. 
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»Der må være grundlag 
for en aftale: Hvis I  
betaler velfærden nu, 
skal jeg nok betale den, 
når I bliver gamle.«

Det kan kun gå galt – med  
kU’s dyre it-løsninger

Regeringen spiser  
min gulerod

 
SU
Astrid Martinus Dalsgaard, 

antropologistuderende og bestyrelsesmedlem  

af Frit Forum 

REGERINGEN VIL MED deres SU-reform skære i 
SU’en og sørme også tvinge studerende til at ta-
ge lån for at færdiggøre deres uddannelse. Rege-
ringen spiser de studerendes gulerod og de stu-
derende skal dermed betale for finanskrisen. Set 
ud fra en studerendes perspektiv, er det dybt 
problematisk, når økonomisk teori vil bruge 
økonomisk pisk, for at få studerende hurtigere 
og billigere igennem uddannelsessystemet. 

Jeg vil opfordre til, at der gøres et forsøg på at 
se tingene fra en studerendes perspektiv: Virke-
ligheden, som studerende opererer i, er mere 
kompleks end de økonomiske teorier fremstiller 
den. Studerende er hårdtarbejdende mennesker, 
der forventes at studere på fuld tid for 5.384 kr. 
Om måneden (før skat), i en verden hvor et kol-
legieværelse typisk koster 3000 kr. Og en dåse 
delfin-fri tun koster 15 kroner. Derfor må det og-
så forventes at studerende har studierelevant ar-
bejde ved siden af studierne. Både af økonomi-
ske og – karrieremæssige hensyn. 

DEN STUDERENDES EGENTLIGE mangelvare 
er således tid. Både tid til mere undervisning 
end de typiske otte-ti timer om ugen, som de fle-
ste studerende (selv på bachelorniveau) må kla-
re sig med, og tid til læsning og opgaveskriv-
ning. 

Skal de studerende endnu hurtigere igennem 
deres uddannelse, er løsningen bestemt ikke at 
skære i SU’en. Derimod ville den mest effektive 
løsning være at hæve SU’en med mindre er-
hvervsarbejde til følge og mere tid på universite-
tet. Spørgsmålet, der må stå tilbage, er så, om de 
studerende vitterligt vil vælge studiejobbet fra? 

Vi får jo tudet ørene fulde med, at studiejob-
bet er adgangsbilletten til det job, der står og 
blinker forude og dermed kan forhindre arbejds-
løshed – og fylde den slunkne statskasse – efter 
endt uddannelse. 

MIDT I EN KRISETID skal der selvfølgelig priori-
teres. Når det er sagt, må det også være muligt 
at anerkende, at de studerende er blevet hurti-
gere. SU-forringelser stjæler først og fremmest 
tid fra de studerende og vil afholde dem fra at 
bruge hovedparten af deres tid på det de burde, 
nemlig at læse og have et forsvarligt antal timer 
med studierelevant arbejde. 

Tilbage står spørgsmålet: Hvis min SU skal 
fredes, hvem skal så skæres? Jeg vil forslå rege-
ringen at tage et kig på indkøb af dyre jagerfly 
eller alternativt jyske motorveje. Der må være 
grundlag for en aftale: Hvis I betaler velfærden 
nu, skal jeg nok betale den, når I bliver gamle. 

ABSALON

Vibeke Wern, ekstern lektor, IKK

Morten Michelsen, lektor, IKK

ET LILLE TIP til fremtidig undervisningsplan-
lægning og -gennemførelse: 

Selvom man kan sige meget negativt om Face-
book, Groupcare og lignende sociale medier, så 
har disse sites udmærkede faciliteter til at admi-
nistrere og kommunikere med et undervisnings-
hold. 

Man kan lægge tekster op i lukkede gruppe-
rum og stadig indrapportere copydan-oplysnin-
ger til de relevante afdelinger. Samtidig kan stu-
derende læse hinandens tekster og kommunike-
re på kryds og tværs.

 
DETTE ER SELVFØLGELIG ikke relevant, hvis 
man ikke i starten af dette semester har oplevet, 
at det var et problem overhovedet at komme på 
KUnet; at informationer om kode blev udsendt 

per mail med få dages varsel til aktivering på et 
tidspunkt, hvor Humanioras server ikke fungere-
de; at it-helpdisken kunne hjælpe med at logge 
på KUnet, men ikke på Absalon, som var util-
gængelig på det tidspunkt, og som man har af-
skaffet ambassadørerne for. 

Det vil sige, at det for den almindelige under-
viser ikke var til at finde ud af, om det var egen 
fejl eller en systemfejl. Efterhånden kunne 
hjælpsomme mennesker i it-afdelingen hjælpe 
med til at konstatere, at der var noget galt med 
systemets ’performativitet’. 

Den manglende ’performativitet’ bevirkede, at 
det ikke var muligt at uploade tekster til de stu-
derende i Absalon, og at de studerende ikke 
kunne uploade deres opgavebesvarelser i Absa-
lon. Dermed var man som underviser henvist til 
det gamle mailsystem for at kommunikere med 
og distribuere de studerendes opgaver. Det fun-
gerede faktisk det meste af tiden – og det gjorde 
Absalon også cirka seks uger inde i semestret.

DET BLIVER RELEVANT at bruge Facebook og 
lignende som alternativ til KU’s systemer, når
•  ledelserne opfordrer undervisere til at lægge 

tekster ud digitalt i stedet for at lave trykte 
kompendier;

•  KUs systemer ikke tager højde for de mange 
gæstestuderende fra andre institutioner; når 

deltidsansatte kobles fra systemerne mellem 
semestre; 

•  man én gang har spildt flere dage på forgæves 
at få den it-understøttede undervisning til at 
fungere; 

•  man har fået det meste af undervisningsplan-
lægningen ødelagt; 

•  man ikke ønsker at påføre de studerende lige 
så megen spildtid, som man selv har haft.

UD OVER DETTE lille tip til undervisere på KU, 
kunne man måske også give et tip til it-planlæg-
gerne: 

Måske er der slet ikke behov for Absalon og en 
del andre KU-systemer, da umiddelbart tilgæn-
gelige og gratis programmer tilsyneladende kan 
gøre det meget bedre end de (sandsynligvis) 
dyrt indkøbte ”it-løsninger”. 

Med efterårets it-erfaringer in mente kan man 
håbe, at ledelserne vil fare meget med lempe 
ved overgangen til Stads og til indførelsen af 
elektronisk aflevering af eksamensopgaver. 

Al erfaring siger, at det kun kan gå galt, og ik-
ke mindst, at undervisere, forskere og admini-
strative medarbejdere skal bruge et astronomisk 
antal timer på at erfare det. Det er det sidste, der 
er det allerværste.

Det bliver bedre – med kU’s it-løsninger
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Fusionsprocessen fortsætter – 
med nedskæringer og fyringer

dige nedskæringer skaber både uro og resignati-
on. Det virker som om ingen under bestyrelses-
niveau har kontrol over situationen.  

Medarbejderne er blevet formanet om ’se 
fremad’, være ’konstruktive’ og ikke ’modarbejde 
processen’. Vi vil meget gerne være positive, 
men det er ikke helt let, når ingen kan sige os i 
hvilken retning ’fremad’ ligger. Fraværet af visio-
ner er larmende. 

Så medarbejderne kryber i flyverskjul og ven-
ter på dommedagsbasunerne, mens spørgsmål 
og svar flyver med vinden: 

Hvem skal fyres nu og her? Hvem skal flytte 
hvorhen? Hvad er et ’fyrtårnsinstitut’? Hvem 
kommer med, og hvem må tage til takke med at 
havne i en restgruppe eller helt forsvinde fra 
landkortet? Hvilke muligheder har de tilbagevæ-
rende, hvilke krav stilles der til dem og til de ud-
valgte, og hvor attraktivt er det i virkeligheden 
at være blandt dem?

DER STÅR I SAMARBEJDSAFTALEN, at større 
omstruktureringer skal varsles i så god tid, at 
samarbejdsudvalgene kan nå at drøfte situatio-
nen og komme med indsigelser og input. 

Det har ledelsen ikke ønsket, og hermed må 
den sidste illusion om medarbejderindflydelse 
være lagt i graven. På denne måde fraskriver le-
delsen sig også medarbejdernes støtte og res-
sourcer. 

Hele scenariet havde måske set anderledes 
ud, hvis medarbejderstaben blev set og hørt som 
en værdifuld sparringspartner. Men det vi ser, er 

den velkendte gamle arbejdsgivermentalitet på 
pølsefabriksniveau, at vi grundlæggende betrag-
tes som dovne og uansvarlige, og at de foretruk-
ne ledelsesredskaber er kontrol, konkurrence på 
markedsvilkår og frygt for at blive fyret. 

Man kan få den kætterske tanke, at denne po-
litik i sig selv er drevet af frygt. Frygt for at blive 
udkonkurreret af mere effektive og velhavende 
universiteter i ind- og udland. Men er frygtsom-
hed vejen frem?

Har man fuldstændigt opgivet at kæmpe for 
solide basisbevillinger til grundforskning og un-
dervisning?

MAN MÅ GÅ UD FRA, at bestyrelsen og dens po-
litiske bagland arbejder på at skabe et eliteuni-
versitet med topmotiverede og dygtige medar-
bejdere i Nobelpris-klasse. 

Men med den nuværende politik skabes der 
tværtimod et miljø, hvor kortsigtede og ’lette’ 
løsninger favoriseres. Der files hæle og klippes 
tæer som aldrig før for at øge produktionen for 
færre penge. 

Går det ikke ud over kvaliteten? Og toppræ-
stationer opnås sjældent på baggrund af frygt for 
at blive fyret. 

Evige omstruktureringer og brudte løfter om, 
at hvis vi bare klarer nedskæringerne i år, så er 
vi ovenpå igen og så videre, trækker meget ener-
gi ud af systemet. Den personligt engagerede og 
kreative arbejdsindsats kvæles simpelthen lang-
somt, men effektivt i dette morads af retningslø-
se nedskæringer og omstruktureringer. 

Det koster enorme kræfter at omstille sig til nye 
ledere, nye kolleger og nye fysiske rammer. Hvis 
man virkeligt ønsker sig top-performance, har vi 
brug for en helt anden form for stærk og synlig 
ledelse, der kan skabe optimisme, ro og økono-
misk stabilitet. Det har vi ikke nu, og det ser hel-
ler ikke ud til at vi får det.

HELE IDEEN OM AT TILKALDE stjerneforskere 
fra det store udland for at bringe KU højere op 
på hitlisterne over de bedste universiteter, er en 
absurd skrivebordskonstruktion. En snuptags-
løsning, der skal lokke erhvervslivet til at slippe 
større beløb og redde os fra økonomisk ruin. 

Har man fuldstændigt opgivet at kæmpe for 
solide basisbevillinger til grundforskning og un-
dervisning? Eller er bestyrelsen blot enig med 
den siddende regering i, at vi er dømt til at tabe 
konkurrencen med det store udland, hvis vi fast-
holder den uafhængige forskning? 

Har man fuldstændigt opgivet troen på sine 
egne kompetente medarbejdere, og ønsker man 
virkelig kun, at vi resignerer og siger ’Javel’, når 
vi bliver bedt om det?

KRITISKE, ORIGINALE, nysgerrige og kreative 
mennesker er der mange af på KU, både blandt 
VIP og TAP. Brug dem i stedet for at begrænse 
dem. For der skal tænkes ’ud af boksen’ – ikke 
ind i den.

»Den fortsatte fusion 
af fagområderne er 
en opprioritering og 
har ikke noget at gøre 
med de kommende 
besparelser.« 

OMSTRUKTURERING

Anne Lise Pedersen, ingeniørassi-

stent, Institut for Grundviden-

skab og Miljø, Life, KU

KØBENHAVNS UNIVERSITETS BESTYRELSE 
har på et lukket møde den 27. oktober 2010 be-
sluttet at videreføre fusionsprocessen mellem 
Farma, Life og KU. 

Det kommer nok ikke bag på nogen, at der 
skulle komme én eller anden form for yderligere 
samling, men det er interessant at følge, hvor-
dan ledelsen finder det nødvendigt at gennem-
føre den videre proces.  

Indtil videre ved medarbejderne stort set kun, 
at beslægtede institutter, blandt andet på kemi-
området, delvist skal sammenlægges, samt at 
der skal hentes topforskere, ’fyrtårne’, fra udlan-
det til at stå i spidsen for de nye institutter. Så-
kaldte ’fyrtårnsbevillinger’ á syv millioner kroner 
per headhunted hoved bevilges som lokkemad 
og startkapital til de udenlandske stjerner og de-
res nye superinstitutter.

Samtidig vælger Life at gennemføre de pt. ud-
meldte budgetreduktioner for 2011, 2012 og 
2013 på én gang. På herværende institut løber 
det op i cirka ti procent af det normale budget, 
svarende til syv fuldtidsstillinger.

HELE KU ER RAMT af budgetreduktioner, og en 
sådan cocktail af store omstruktureringer og blo-

Fusion skal sikre fagområders fremtid – 
besparelser er en trist nødvendighed

OMSTRUKTURERING - 
SVAR

Af Erik Bisgaard Madsen

Prodekan for forskning og kon-

stitueret dekan på Life

LIFE HAR IKKE OPGIVET ævred, som Anne Lise 
Pedersen skriver i sit debatindlæg, men arbejder 
på at samordne kemi og plantevidenskab på 
tværs af KU, så vi får endnu stærkere fagområ-
der fremover. Som en særskilt og kedelig opgave 
skal Life nu desværre gennem en større spare-
runde, men det er en anden sag.

På KU og LIFE arbejder vi på at styrke fagom-
råderne kemi og plantevidenskab. Det sker i for-
længelse af fusionen mellem Københavns Uni-
versitet, Det Farmaceutiske Universitet og Den 
Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i 2007. Det er 
helt oplagt at styrke disse områder, som flere fa-
kulteter på KU har kompetencer inden for. Den 
fortsatte fusion af fagområderne er en oppriori-
tering og har ikke noget at gøre med de kom-
mende besparelser. 

NÅR VI PÅ LIFE vælger at rekruttere de bedste 
forskere fra ind- og udland, er det for at opbygge 

stærke fagmiljøer, der vil blive en gevinst for Life 
og det samlede KU. Når Anne Lise Pedersen 
spørger »hvor fremad ligger«, findes svaret 
blandt andet i Life's Perspektivplan fra 2009. På 
Life ønsker vi på forskningsområdet at have me-
re fokus på eliteforskningsmiljøer, samtidig med 
at vi holder fokus på nye muligheder. Det skal 
gerne give alle fagmiljøer mulighed for at blom-
stre og udvikle sig til noget endnu stærkere.

Life’s ledelse er, som resten af medarbejderne 
på Life, utrolig kede af den sparerunde, vi står 
over for. Langt den største del af besparelserne 
skyldes, at regeringens genopretningsplan og fi-
nansloven for 2011 og frem tvinger os til at spa-
re. Andre dele af besparelserne skyldes, at vi 
som ledelse på Life gerne vil undgå at skulle ud i 
større sparerunder hvert år ved at sikre større 
fleksibilitet i budgettet. 

DER ER FEM GRUNDE til, at vi på Life er nødt til 
at spare 48 millioner kroner.

For det første har regeringen tidligere beslut-
tet, at de danske universiteter samlet set skal 
spare 250 millioner kroner på administration i 
perioden 2011 til 2013. Københavns Universi-
tets andel heraf udgør 80 millioner kroner, hvor-
af Life skal spare de cirka 20 millioner kroner.

En anden årsag er, at Life skal bidrage til at fi-
nansiere de kommende års byggeplaner, både 
på Frederiksberg Campus og på andre dele af 
KU. Samlet set betyder det en besparelse på 9,6 
millioner kroner frem mod 2013. 

En tredje årsag er, at vi på Life er blevet flere 
medarbejdere. Også selvom der tidligere i år 
blev nedlagt et større antal stillinger. Særligt er 
der blevet ansat langt flere ph.d.-studerende i de 
senere år. Det ekstra betyder, at vi fra 2010 skal 
afsætte 3,6 millioner kroner ekstra for at leve op 
til vores feriepengeforpligtigelse. 

En fjerde årsag er, at vi skal betale opsparede 
penge tilbage til institutter på Life.

For det femte er der i ændringsforslaget til fi-
nanslov 2011 nogle væsentlige besparelser i åre-
ne 2012-13.

HELE DENNE TRISTE proces sker i tæt samar-
bejde med institutlederne på Life. Og vi har også 
fakultetssamarbejdsudvalget, de lokale samar-
bejdsudvalg og de studerende med på råd under 
hele processen. Vi arbejder således på, at Life 
også efter besparelserne er en god arbejdsplads.
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Border Crossings: Making 
Sense of Migration and Sport
FOREDRAG – Af professor Joseph Maguire, 

School of Sport, Exercise and Health Science, 

Loughborough University, UK

Tid: 3/12 kl. 13-14

Sted: Institut for Idræt, Nørre Allé 51

Arr.: Forskergruppen Idræt, politik og velfærd, 

Institut for Idræt, www.ifi.ku.dk/begivenheder/

joseph_maguire/

New Perspectives on Cacaxtla 
and the Pre-Columbian 
 Cultures of Central Mexico
SYMPOSIUM – International symposium orga-

nized by the Department of American Indian 

Languages and Cultures

Tid: 7/12 kl. 9.15-16.00

Sted: KUA, Njalsgade 126, room 23.4.39

Arr.: Institute of Cross-Cultural and Regional 

Studies

Grammatikaliseringsseminar i 
Lingvistkredsen
SEMINAR – Grammatikalisering er en betegnelse 

for sprogforandringer, hvorved grammatiske syste-

mer og grammatiske elementer opstår og ændres

Tid: 7/12 kl. 16.15-18.30 

Sted: KUA, lokale 24.4.01

Arr.: www.lingvistkredsen.dk 

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

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

dk/videnskabshistorie

Visioner for Medicinsk Museion 
– et medicinsk museum 2.0
MØDE – Med professor, dr.phil. Thomas Sö-

derqvist, Medicinsk Museion og rektor, ph.d. Mik-

kel Bogh, Kunstakademiets Billedskole

Tid: 8/12 kl. 19.30 

Sted: Medicinsk Museion, Bredgade 62, Auditoriet 

Arr.: Dansk Medicinsk-historisk Selskab

The Copenhagen Symposium 
on Approaches to the Lexicon 
KONFERENCE – 50 førende forskere er inviteret til 

at fremlægge deres nyeste forskningsresultater in-

den for leksikalsk semantik, orddannelse, ordfor-

rådstilegnelse og leksikografi, samt terminologi og 

ontologi

Tid: 8-10/12

Sted: CBS

Arr.: Bl.a. Center for Internationalisering og Paral-

lelsproglighed, https://conference.cbs.dk/index.php/

lexicon/lexicon

Chromosome segregation 
 errors in cancer
MOMED SEMINAR – By Dr. David Gisselsson 

Nord, Lund University. Hosted by Jakob Nilsson, 

BRIC

Tid: 9/12 kl. 13-14

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

Arr.: www.bric.dk

 

Vera militia. The Military  
Order of St. Birgitta: Dream or 
Reality?
FOREDRAG – Af ph.d. Emilia Zochowska, SDU / 

Kardinal Stefan Wyszynski-Universitetet, Warzsa-

wa, Polen

Tid: 13/12 kl. 12 – ca. 13.15

Sted: KUA, lokale 16.1.32

Arr.: Middelaldercentret

BOLIGER STILLINGER

Bolig søges

København
Periode: Fra 1/2-11 til 31/3-11.

Størrelse: Lejlighed, møbleret,  

2 værelser med køkken.

Lejer: Svensktalende gæste-

forsker (universitetslektor) fra 

 Finland, ikkeryger og rolig.

Kontakt: Olli Lagerspetz, 

 olagersp@abo.fi eller admini-

strator Merete Lynnerup, Center 

for Subjektivitetsforskning, 

mly@hum.ku.dk.

København-Frederiksberg 
Bytte el. fremleje. Isl. forsker og 

stud.psyk. søger møbl. lejl.  

1.2.-15.6. Tilbydes i bytte: Fuldt 

møbl. villalejlighed (inkl. kla-

ver), Reykjaviks centrum,  

10 min. fra univ., ledig 1. jan. el. 

før. Stue/køkken, stort sovevær., 

bad, fælles vaskerum. 

Kontakt: Ásthildur Gísladóttir, 

e-mail: amg24@hi.is.

Copenhagen K, N, V, Ø, S
Period: From 15 February 2010 

for one year (shorter rentals 

considered). Visiting history aca-

demic and partner (engineer) 

seek to rent a 3-room (2 bed-

room) furnished or partially-fur-

nished apartment.  

Contact: Claire McLisky, cmcli-

sky@hum.ku.dk, tlf. 4085 2374.

Bolig udlejes

Copenhagen N
Period: 1/3/2011-31/7/2011. 

Size: 2-room apartment. 

Equipment: Fully furnished, 

 laundry, TV, internet, kitchen, 

bathroom Rent: DKK 5.000, all 

incl. 

Deposit: 2 months of rent. 

Tenant: Non smoking. 

Contact: mami@dpu.dk, tel. 

2396 7756.

Frederiksberg
Vores familie på 4 skal til Grøn-

land og arbejde og udlejer vores 

hyggelige lejlighed. 3 vær. + 

køkken/alrum og lille toilet/bad. 

Soveværelse med hems. Delvist 

møbleret (kan aftales nærmere). 

Pæn og hyggelig lejlighed i 

skønt kvarter. Opvaskemaskine. 

Fælles vask/tørretumbler i kæl-

der. kabel-tv og internet.

Udlejes 5/1-2011 - 4/7-2011. Pri-

sen er 8.000 kroner/måned inkl. 

forbrug.

Kontakt: louisevangdk@yahoo.

dk, tlf. 26440749.

VIP-stillinger

Sundhedsvidenskab

Professorship in psycho-
social medicine
Applications are invited for a 

professorship in psychosocial 

medicine at the Department of 

Public Health to commence as 

soon as possible.

Further information and en-

quiries can be made to Head of 

Department, Mette Madsen, tel. 

3532 7633, e-mail mmadsen@

sund.ku.dk.  

Full announcement: Applicati-

ons cannot be based on this ex-

tract. See www.ku.dk/stillinger.

Application deadline: 10/1-11, 

14.00.

TAP-stillinger

AC-fuldmægtig 
Sted: SCIENCE fakultetssekreta-

riat.

Varighed: Varig.

Indhold: Ph.d.-administration.

Kvalifikationskrav: Akademisk 

uddannelse.

Ansøgningsfrist: 12/12-10.

Opslag i fuld ordlyd: www.ku.

dk/stillinger.

Instruktorer
Under forbehold af fornøden 

bevilling opslås et antal studen-

terinstruktorater til forårets 

under visning på Institut for Ma-

tematiske Fag.

Ansøgningsfrist: 10/12-10  

kl. 13.00.

Fuldt opslag: Se www.math.

ku.dk

Stipendier

Ph.d.-stipendier

Humaniora
Ph.d.-skolen ved Det Humanisti-

ske Fakultet indkalder ansøg-

ninger til 8 ph.d.-stipendier til 

ansættelse pr. 1. september 

2011 for en studieperiode på 

indtil tre år. Ph.d.-projekterne 

skal være relateret til ét af føl-

gende forskningsområder: 1. 

Litterær kultur i Danmark efter 

1870 (Nordiske Studier, Sprogvi-

denskab); 2. Kognition og Kom-

munikation (Filosofi, Pædago-

gik, Retorik, Film- og Medievi-

denskab); 3. Materiel kultur og 

kulturens materialisering (Histo-

rie, Arkæologi, Etnologi, Græsk 

og Latin); 4. Kulturel erindring 

og konstruktionen af identiteter 

i den moderne verden (Mellem-

østlige Studier, Asiatiske Studi-

er, Eskimologi, Religionsviden-

skab, Indianske Sprog og Kultu-

rer, Østeuropastudier, Minori-

tetsstudier, Komparative Kultur-

studier); 5. Transnationale stu-

dier og migration (Engelsk, Ger-

mansk og Romansk); 6. Globali-

sering i praksis (Kunsthistorie, 

Teatervidenskab, Danseviden-

skab, Litteraturvidenskab, Mu-

sikvidenskab); 7. Studiet af de 

nordiske sprog på grundlag af 

primære kilder (Nordisk Middel-

alderfilologi, Dialektforskning, 

Navneforskning, Runologi); 8. 

Sprogteknologi (Sprogtekno-

logi). 

Ansøgningsfrist: 3/2-11.

Fuldt opslag: phd.hum.ku.dk/

Blivph.d./stipendieopslag.

KORT NYT

Vintersport til halv pris

KAMPAGNE – Tilmeld dig et hold i Universitetets Studenter 

Gymnastik, USG, fra fredag 17. december kl. 12 og start på en 

frisk mandag 3. januar – til halv pris! Der er ledige pladser på 

masser af hold, fx zumba, pilates, yoga, vægttræning, svøm-

ning, badminton og skiture. De fleste aktiviteter koster under 

500 kr. for fire måneders træning. Sæsonen kører til 30. april.

Se programmet på www.usg.dk

Vinterkoncerter med SymfUni

MUSIK – SymfUnis 50 veloplagte unge musikere har pudset et 

alsidigt klassisk repertoire af og spiller to festlige vinterkoncer-

ter med indlagte juletoner. Entreen er 25 kr. for studerende, 

50 for andre, så husk studiekortet

13/12 kl. 19.30 i Skt. Pauls Kirke, Skt. Pauls Plads 1

15/12 kl. 20.00 i Skt. Jakobs Kirke, Østerbrogade 59
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On the relationship between 
plane and solid geometry
FOREDRAG – Af Professor Paolo Mancosu, De-

partment of Philosophy, University of California, 

Berkeley

Tid: 11/1-11 kl. 17.00

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

Auditorium 8

Arr.: Videnskabshistorisk Selskab, www.math.

ku.dk/videnskabshistorie

Traditional geometry concerns itself with plani-

metric and stereometric considerations, which 

are at the root of the division between plane 

and solid geometry. To raise the issue of the re-

lation between these two areas brings with it a 

host of different problems that pertain to ma-

thematical practice, epistemology, semantics, 

ontology, methodology, and logic. In addition, 

issues of psychology and pedagogy are also im-

portant here. In this talk (which is based on joint 

work with Andy Arana), my major concern is 

with methodological issues of purity.

KALENDER

13. - 15. december  16. december  11.  januar 

Religion on the move: map-
ping global cultural produc-
tion and consumption
GÆSTEFORELÆSNING – Af professor i religi-

onsociologi Peggy Levitt, Wellesley College

Tid: 13/12 kl. 13-15

Sted: Ny KUA, Njalsgade 136, lokale 23.0.49

Arr.: Forskeruddannelseprogrammet Religion 

og Samfund

The Religious Lives of the 
 Second Generation: 
 Constructing Religiosity 
across Time and Space
ISLAM LECTURE SERIES – Lecture by profes-

sor Peggy Levitt, Department of Sociology, 

Wellesley College, MA

Tid: 15/12 kl. 16.15-18.00

Sted: Foredragssalen, Vestergade 28

Arr.: The Centre for European Islamic Thought 

(CEIT) and The New Islamic Public Sphere 

 Programme (CNIO)

Genomic instability and cancer: 
lessons from analysis of 
Bloom’s syndrome
MOMED SEMINAR – By Dr. Ian Hickson, Copenhagen 

University. Host is Claus Storgaard Sørensen, BRIC

Tid: 16/12 kl. 13-14

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

Arr.: www.bric.dk

Tid: 21/1-11 kl. 14.00.

Sted: Dam-auditoriet, Panum In-

stituttet, Blegdamsvej 3 B.

Officielle opponenter: Professor, 

dr.med. Ulrich Pohl og professor 

Peter Norsk. Desuden har pro-

fessor, overlæge, dr.med. Mi-

chael Kjær været bedømmer af 

afhandlingen.

Opponenter ex auditorio: Kan 

melde sig til forsvarslederen, 

professor, dr.med. Jes Bruun 

Lauritzen på e-mail: jbl02@bbh.

regionh.dk. 

Afhandlingen kan fås ved hen-

vendelse til stefan@sport.dk. 

Indstillingen kan købes ved 

skriftlig henvendelse til fakul-

tetssekretariatet. 

Ph.d.-forsvar

Teologi

Cand.theol. Mads Peter 
Karlsen 
Titel: The Grace of Materialism. 

Theology with Alain Badiou and 

Slavoj Žižek.

Tid: 3/12-10 kl. 13.15. 

Sted: Auditorium 7, Købmager-

gade 46, 1. sal.

Efter forsvaret er afdelingen 

vært ved en reception.

Sundhedsvidenskab

Lise Højbjerre
Titel: Physical inactivity, adipose 

tissue metabolism and inflam-

mation in type 2 diabetes pre-

disposition.

Tid: 2/12-10 kl. 14.00-17.00. 

Sted: Teilum A, Frederiks V's vej 

11.

Afhandlingen kan fås ved hen-

vendelse til hojbjerre@sund.

ku.dk. 

 

Stanilava Pankratova
Titel: Neurotrophic and neuro-

protective properties of EPO-de-

rived peptides.

Main focus on the role of al-

dosterone.

Tid: 16/12-10 kl. 14.00.

Sted: Auditoriet på Hagedorn 

Research Institute, Steno Diabe-

tes Center, Niels Steensens Vej 

6, 2820 Gentofte.

Officielle opponenter: Professor, 

overlæge, dr.med. Jens Sandahl 

Christiansen og klinisk lektor, 

overlæge, dr.med. Arne Høj 

Nielsen. Desuden har professor, 

overlæge, dr.med. Klaus Ølga-

ard været bedømmer af afhand-

lingen.

Opponenter ex auditorio: Kan 

melde sig til forsvarslederen, in-

stitutleder, professor Niels-Hen-

rik von Holstein-Rathlou på e-

mail: nhhr@sund.ku.dk. 

Afhandlingen kan fås ved hen-

vendelse til k.jordan@dadlnet.

dk. Indstillingen kan købes ved 

skriftlig henvendelse til fakul-

tetssekretariatet. 

Ekstern lektor, ph.d. Sidse 
M.H. Arnfred
Titel: Proprioceptive Informati-

on Processing in Schizophrenia.

Tid: 14/1-11 kl. 14.00.

Sted: Anneksauditorium A, Stu-

diegården, Studiestræde 6.

Officielle opponenter: Professor, 

overlæge Hartwig Siebner og 

klinikchef, dr.med. Anders Fink-

Jensen. Desuden har professor, 

overlæge, dr.med. Martin Lau-

ritzen været bedømmer af af-

handlingen.

Opponenter ex auditorio: Kan 

melde sig til forsvarslederen, kli-

nisk professor, overlæge Jes 

Olesen på e-mail: jeol@glo.regi-

onh.dk.

Afhandlingen kan fås ved hen-

vendelse til Sidse.Arnfred@regi-

onh.dk. Indstillingen kan købes 

ved skriftlig henvendelse til fa-

kultetssekretariatet. 

Cand.scient. Stefan Peter 
Mortensen
Titel: Regulation of skeletal mus-

cle blood flow and central hemo-

dynamics in exercising humans.

Disputatser

Sundhedsvidenskab

Cand.med. Katrine jordan 
Schjødt
Titel: The Renin-Angiotensin-Al-

dosterone System and Its Block-

ade In Diabetic Nephropathy – 

Christiansen, hvor særligt an-

søgningsskema rekvireres mod 

fremsendelse af frankeret svar-

kuvert eller via fondens hjem-

meside www.disf.dk. 

Ansøgningsfrist: 31/12-10.

Dansk-Israelsk Studiefond
Fonden har til formål bl.a. at 

yde stipendier til danske stude-

rende til studier ved et israelsk 

universitet/højere læreanstalt. 

Der kan årligt uddeles legatpor-

tioner af varierende størrelse til 

brug i studieåret 2011/2012. An-

søgning med bilag sendes i 5 ek-

semplarer til advokat Carsten R. 

FORSVARLEGATER Tid: 9/12-10 kl. 14.30-17.30. 

Sted: Haderup Auditorium, Pa-

num Institut, Blegdamsvej 3B.

Afhandlingen kan fås ved hen-

vendelse til stanislava.pankrato-

va@sund.ku.dk. 

Sune Landbo Bloch
Titel: On the biology of the bo-

ny otic capsule and the patho-

genesis of otosclerosis.

Tid: 9/12-10 kl. 15.00-18.00. 

Sted: Teilum bygningen, Audito-

rium B, Frederiks V's vej 11.

Afhandlingen kan fås ved hen-

vendelse til sunebloch@hotmail.

com. 

Thomas Skårup Kristensen
Titel: Anatomical and functional 

imaging in coronary artery di-

sease. A 64-slice cardiac com-

puted tomography study.

Tid: 13/12-10 kl. 14.00-17.00. 

Sted: Auditorium 2, Rigshospita-

let, Blegdamsvej 9.

Afhandlingen kan fås ved hen-

vendelse til tskaarup@yahoo.com. 

Michael Kongsgaard Madsen
Titel: Cloning, expression and 

immunogenicity of recombinant 

vaccine candidates.

Tid: 16/12-10 kl. 11.00-14.00. 

Sted: Hannover Auditoriet, Pa-

num, Blegdamsvej 3B.

Afhandlingen kan fås ved hen-

vendelse til e-mail mima@sund.

ku.dk. 

Tobias Torp-Pedersen
Titel: Incidence of and Risk Fac-

tors for Strabismus in a Danish 

Population-Based Cohort.

Tid: 16/12-10 kl. 14.00-17.00 

Sted: Lecture Hall, Statens Se-

rum Institut, Artillerivej 5.

Afhandlingen kan fås ved hen-

vendelse til tobias_tp@yahoo.dk. 

Marie Louise Roed Rasmus-
sen
Titel: The eye amputated – de-

velopment of prognostic factors 

for quality of life function and 

process.

NOVO NORDISK FONDEN
Udvalget for kunsthistorisk forskning 

indkalder ansøgninger til:

KUNSTHISTORISKE FORSKNINGSPROJEKTER

Der kan søges støtte til et selvstændigt projekt 
eller en klart angivet del af et større projekt inden 

for kunsthistorisk forskning. 
Der gøres opmærksom på, at der ikke gives 
støtte til designforskning samt til udgivelse 

af kandidatspecialer.

Yderligere oplysninger på Fondens hjemmeside 
www.novonordiskfonden.dk 

hvor ansøgningsskema 
findes fra mandag den 13. december 2010.

Ansøgningsfrist: 
tirsdag den 1. februar 2011 kl. 16.00.
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KALENDER

Piger bliver ikke lykkelige af 
analsex
HERTOFT-EFTERMIDDAG – Sociolog Morten Em-

merik Wøldike præsenterer resultaterne af sin un-

dersøgelse af udviklingen i den danske avisdebat 

om analsex, pornografi, gruppesex, prostitution og 

seksualisering 

Tid: 27/1-11 kl. 16.00-18.00

Sted: Psykiatrisk Auditorium, Rigshospitalet, Henrik 

Harpestrengs Vej, opgang 61a

Arr.: www.klinisksexologi.dk

Kierkegaards mellemværende 
og udestående med dannelses-
tænkning og dannelseskultur 
DEBATAFTEN – Med forskningslektor, lic.theol. Jo-

akim Garff og forfatter, ph.d. Hermann Schmid 

Tid: 27/1-11 kl. 19.30

Sted: Kældercafeen, Købmagergade 44 

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

selskab. 40 kr. for ikke-medlemmer

PRISERTid: 17/12-10 kl. 14.00-17.00. 

Sted: Hannover Auditoriet, Pa-

num Instituttet, Blegdamsvej 3B.

Afhandlingen kan fås ved hen-

vendelse til mrll@sund.ku.dk. 

Ivan Lind Christensen
Titel: Knowing the social. Histo-

rical reflections on the Danish 

production of social epidemiolo-

gical knowledge 1858-1960.

Tid: 17/12-10 kl. 13.00-16.00. 

Sted: Center for Sundhed og 

Samfund, Øster Farimagsgade 5, 

room 2.0.18. 

Afhandlingen kan fås ved hen-

vendelse til ivlc@sund.ku.dk.

Rasmus Ribel-Madsen
Titel: Novel insights into mole-

cular mechanisms of insulin

Tid: 6/1-11 kl. 13.00-17.00. 

Sted: Hagedorn Auditorium, 

Niels Steensens Vej 6, NSK1. 

Afhandlingen kan fås ved hen-

vendelse til rrma@steno.dk. 

Hanne Sønder Grossjohann
Titel: Contrast-enhanced ultra-

sound for diagnosing, staging 

and assessment of operability of 

pancreas cancer.

Tid: 7/1-11 kl. 14.00-17.00. 

Sted: Auditorium 93, Rigshospi-

talet, Blegdamsvej 9.

Afhandlingen kan fås ved hen-

vendelse til hannesonder@dadl-

net.dk. 

Erik Simonsen
Titel: First-episode psychosis: 

Personality, clinical dimensions, 

and early course.

Tid: 14/1-11 kl. 14.00-17.00. 

Sted: Auditoriet, indgang 24, 

Roskilde Sygehus, Køgevej 7-13.

Afhandlingen kan fås ved hen-

vendelse til es@regionsjaelland.

dk. 

Biovidenskab

Cand.agro. Karin Peters
Titel: Improved Utilisation of So-

lid Fractions from Animal Slurry 

Separation – Chemical and Bio-

chemical Variation and Effects 

on Crop Nutrient Supply.

Tid: 2/12-10 kl. 11.00.

Sted: Meeting-room R322, Thor-

valdsensvej 40, Opg. 4.

Cand.med.vet. Henning 
Hvid
Titel: In situ Biomarkers of Insu-

lin Mitrogenic and Carcinogenic 

Effects in the Rat Mammary 

Gland.

Tid: 21/12-10 kl. 13.00.

Sted: Lecture Hall A1-01.01 (1-

01), Bülowsvej 17.

Farma

MSc Søren Christian Schou
Titel: New Discoveries in Isotopic 

Labelling of Organic Molecules 

Flow Chemistry – A Useful 

Technique in Organic Synthesis.

Tid: 9/12-10 kl. 14.00.

Sted: Det Farmaceutiske Fakul-

tet, Aud. 3. 

The summary of the defence is 

accessible at www.farma.ku.dk/

phd/defences, and the thesis it-

self can be seen at the library of 

the Faculty.

MSc Thi Ai Diep
Titel: Studies of Anorectic N-

Acylethanolamines in Rats.

Tid: 20/12 kl. 14.00.

Sted: Det Farmaceutiske Fakul-

tet, Benzon Auditoriet.

The summary of the defence is 

accessible at www.farma.ku.dk/

phd/defences, and the thesis it-

self can be seen at the library of 

the Faculty.

 

Margrethe Hald Prisen 
Prisen belønner specialer om 

tekstilforskning og uddeles af 

Danmarks Grundforsknings-

fonds Center for Tekstilforsk-

ning (CTR), første gang i som-

meren 2011. Prisen kan erhver-

ves af kandidater, der har afle-

veret deres speciale ved et 

dansk universitet i 2009, 2010 

eller foråret 2011. Ansøgere skal 

have færdiggjort specialet på 

normeret tid. Førsteprisen er på 

15.000 kr., og andenprisen på 

8.000 kr.

Ansøgningsfrist: Specialerne 

skal være Danmarks Grund-

forskningsfonds Center for Teks-

tilforskning, Københavns Uni-

versitet, i hænde 1/5-11 kl. 

12.00.

  27. januar 
Tiltrædelser

Claudia Welz
TEOLOGI – Per 15. de-

cember 2010 er Claudia 

Welz udnævnt til MSO 

professor ved Afdeling 

for Systematisk Teologi 

ved Det Teologiske Fa-

kultet. Blandt Claudia Welz' primære 

forskningsområder er religionsfilosofi, 

subjektivitetsteorier, hermeneutik og etik. 

Hun er på nuværende tidspunkt tilknyttet 

forskningsprojekterne Samvittighed, selv-

forståelse og selvbedrag samt Imago Dei: 

synet på menneskets usynlighed.

Priser

Marlene Wind
COLUMBUS-PRISEN – 

Foreningen af Lærere i 

Samfundsfag har til-

delt årets formidlings-

pris på 50.000 kr. til 

professor Marlene 

Wind. I begrundelsen hedder det bl.a. 

»Marlene Wind evner på en helt exceptio-

nel måde at gøre komplicerede EU-spørgs-

mål mere forståelige og tør bruge sig selv 

til give diskussionen en kant, der kalder på 

argumenter«

Dan Ch. Christensen
H.O. LANGE PRISEN – 

H.O. Lange-Prisen, som 

gives for fremragende 

forskningsformidling, 

tildeles i år historike-

ren, lektor, dr.phil. Dan 

Ch. Christensen for 'Naturens Tankelæser'. 

Forfatter og historiker Dan Ch. Christensen 

gør Ørsteds filosofi til sin egen og har 

skrevet en biografi, som ved sin helheds-

betragtning åbner læsernes øjne for alle 

sider af den store danske videnskabsmand. 

H.O. Lange-Prisen er på 50.000 kr.

 

Anders Søgaard
PH.D.-PRIS – Sprog-

forsker og datalingvist 

Anders Søgaard fra 

Center for Sprogtekno-

logi har sat Danmark 

på det sprogteknologi-

ske landkort. Den 29-årige forsker har ud-

viklet et program, der bruges til automa-

tisk oversættelse af sprog, som vi kender 

det fra Google Translate. Anders Søgaard 

er blevet hædret med 'Ph.d.-pris for inter-

national virksomhedskommunikation og 

sprog', der uddeles af Kommunikation og 

Sprog. 

 

Bevillinger

Merete Nordentoft
PSYKIATRI – Psykia-

ter, professor, dr.med., 

ph.d. Merete Norden-

toft, som har forsket i 

selvmordsforebyggelse 

i mange år, har fået 

1,5 mio. kr. af Lundbeckfonden til forsk-

ningsprojektet 'Randomiseret klinisk for-

søg vedrørende effekten af Dialektisk Ad-

færdsterapi på selvskadende adfærd hos 

patienter med selvskadende adfærd og 

Borderline Personlighedsforstyrrelse', der 

finder sted på Psykiatrisk Center Køben-

havn i de kommende 4 år.

Lektor Lennart 
Bunch
HJERNEFORSKNING – 

Lektor Lennart Bunch, 

Institut for Medicinal-

kemi, Det Farmaceuti-

ske Fakultet har netop 

modtaget 2 millioner 

kroner fra Lundbeckfonden til projektet 

'Medicinal Chemistry and Molecular Phar-

macology Studies of Excitatory Amino Acid 

Transporters'.

johnny Kondrup
EDITIONSHISTORIE – 

Lektor, dr.phil. Johnny 

Kondrup, Institut for 

Nordiske Studier og 

Sprogvidenskab, har 

modtaget 6 mio. kr. fra 

Velux Fonden til forskningsprojektet 

'Dansk Editionshistorie'. Projektet, der er 

tværfagligt, skal kortlægge dansk viden-

skabs bidrag til udgivelsen af ældre tek-

ster fra hhv. græsk og romersk oldtid, 

vestnordisk og dansk middelalder, og 

dansk litteratur efter ca. 1500.

jukka Rantanen
TABLETFREMSTIL-

LING – Professor Jukka 

Rantanen, Det Farma-

ceutiske Fakultet, Kø-

benhavns Universitet, 

har netop modtaget 

1,6 millioner kroner fra Lundbeckfonden 

til et forskningsprojekt med titlen 'From 

solid form screening to optimal medicinal 

products'. Projektet skal danne grundlag 

for en mere rationel formuleringsudvik-

ling og fremstilling af farmaceutiske pro-

dukter.

NAVNE
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VALG 2010

hvor skal der 
stemmes?
Der er udskrevet valg af repræsentanter for de studerende til

•  Bestyrelsen – et medlem vælges for to år og et medlem vælges for et 

år, begge tiltræder 1. januar 2011

•  akademiske råd – vælges for et år og tiltræder 1. februar 2011

• studienævn – vælges for et år og tiltræder 1. februar 2011

•  ph.d.-udvalg – vælges for et år og tiltræder 1. januar 2011

samt valg af repræsentanter for det videnskabelige personale til

•  ph.d.-udvalg – vælges for tre år og tiltræder 1. februar 2011

Desuden vælges repræsentanter for det videnskabelige personale til

•  Masterstudienævnet på Farma - vælges for to år og tiltræder  

1. februar 2011

•  Studienævn for IT og sundhed på Sund - vælges for to år og  

tiltræder 1. februar 2011

19 steder afholdes afstemning:

Bestyrelsen

• 2 studerende

Akademiske råd

• Humaniora: 3 studerende

• Jura: 3 studerende

• Naturvidenskab: 3 studerende

• Samfundsvidenskab: 3 studerende

• Sundhedsvidenskab: 3 studerende

Studienævn

Farma:

•  BK studienævnet: 3 studerende

Humaniora:

•  Nordiske Studier og Sprogvidenskab, repræsentationsområde Audiolo-

gopædi og sprog-psykologi: 1 studerende

• Saxo-Instituttet, repræsentationsområde Historie: 1 studerende

•  Tværkulturelle og Regionale Studier, repræsentationsområde Mellem-

østen: 1 studerende

jura:

• Jura: 4 studerende

Naturvidenskab:

• Kandidatuddannelser: 5 studerende

Samfundsvidenskab:

• Statskundskab: 4 studerende

• Økonomi: 4 studerende

Sundhedsvidenskab:

• Folkesundhedsvidenskab: 5 studerende

• Medicin: 5 studerende

Ph.d.-udvalg

• Farma: 3 studerende

• Samfundsvidenskab, repræsentationsområde Psykologi: 1 VIP

•  Sundhedsvidenskab, repræsentationsområde Basalfag: 2 studerende

Oversigt over de udskrevne valg med mandater på valg, antal opstillede 

lister og antal stemme-berettigede hvor der afholdes afstemning, findes 

på www.ku.dk/valg.

hvordan 
 stemmer jeg?

Valgene foregår som elektronisk 
valg i kombination med valgbords-
valg. Du bestemmer selv om du  
vil stemme elektronisk via kUnet, 
 eller på papirstemmeseddel i 
 Valgsekretariatet.

Elektronisk valg

Afstemning foregår på KUnet. Vælg ”Selvbetjening”, derefter 
”Valg” og herunder ”Afstemning”. Afgiv stemme på din person lige 
stemmeseddel, der viser de organer og kandidater du kan stemme 
på. Hvis du ikke afgiver samtlige dine mulige stemmer første 
gang, kan du logge på senere og stemme færdig inden valgperio-
dens udløb. Hvis du vælger at stemme blankt, afgives blankstem-
mer særskilt for det enkelte organ. Der kan stemmes døgnet rundt 
i afstemningsperioden.

Valgbordsvalg

Ønsker du at afgive din stemme på papir, skal du møde op i Valg-
sekretariatet, Frue Plads 4, st. tv. i afstemningsperioden. Valgse-
kretariatet er åbent hverdage kl. 10 – 15 for skriftlig afstemning. 
Husk legitimation. 

Vigtige datoer

2. december 2010 kl. 10: Afstemning starter.

6. december 2010 kl. 15: Afstemning slutter.

14. december 2010 kl. 12:  Valgresultatet offentliggøres i 
 Udvalgsværelse 1, Frue Plads, ind-
gang O. Senere samme dag kan 
 resultatet ses på www.ku.dk/valg.

22. december 2010 kl. 12:  Sidste frist for at klage over valg-
resultatet.

1. januar 2011:    De nyvalgte repræsentanter til be-
styrelsen og ph.d.-udvalg tiltræder.

1. februar 2011:    De nyvalgte repræsentanter til 
 akademiske råd og studienævn til-
træder.

Yderligere oplysninger

På www.ku.dk/valg kan du få yderligere oplysninger om valget. 
Har du spørgsmål om selve stemmesedlen og de organer, du har 
valgret til eller om valget generelt, kan du henvende dig i 
 Valgsekretariatet.

Valgsekretariatet

Frue Plads 4, st. tv.
1168 København K
TLF 35 32 28 09
KU-valg@adm.ku.dk
www.ku.dk/valg
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Ved øvrige valg skal der ikke stemmes

De fleste valg er fredsvalg, dvs. der er kun opstillet én prioriteret li-

ste, eller der er ikke opstillet flere kandidater end der skal vælges. I 

år er der fredsvalg ved:

Akademiske råd

• Biovidenskab

• Farma

• Teologi

Studienævn

Biovidenskab:

• Levnedsmiddelstudienævnet

• Naturvidenskabsstudienævnet

• Veterinærstudienævnet

Farma:

• Masterstudienævnet, repræsentationsområde

 – MDM

 – MIND

 – MPRA

Humaniora:

• Engelsk, Germansk og Romansk, repræsentationsområde

 – Engelsk

 – Germansk og Romansk

• Kunst- og Kulturvidenskab, repræsentationsområde

 – Kunsthistorie

 – Litteraturvidenskab

 – Musikvidenskab

 – Teatervidenskab

• Medier, Erkendelse og Formidling, repræsentationsområde

 – Filosofi

 – Film- og Medievidenskab

 – It og Kommunikation

 – Pædagogik og Humanistisk Informatik

 – Retorik

• Nordiske Studier og Sprogvidenskab, repræsentationsområde

 – Dansk og Nordisk Forskningsinstitut

 –  Lingvistik, indoeuropæisk, finsk, kvinde- og kønsstudier, data-

lingvistik, sprogteknologi 

• Saxo-Instituttet, repræsentationsområde

 – Etnologi

 – Forhistorisk Arkæologi

 – Græsk og Latin

 – Klassisk Arkæologi

• Tværkulturelle og Regionale Studier, repræsentationsområde

 – Regioner og sprog 1: Asien

 – Regioner og sprog 3: Østeuropa inkl. Grækenlandsstudier

 – Religionsfagene

 –  Øvrige fag, tværkulturel og materiel kultur: Eskimologi, Indian-

ske Sprog og Kulturer, Minoritetsstudier, Komparative Kulturstu-

dier og Nærorientalsk Arkæologi, valggruppe VIP

jura:

• Deltidsuddannelser

• International Law, Economics and Management

Naturvidenskab:

• Bacheloruddannelser

• Masteruddannelser

Samfundsvidenskab:

• Antropologi

• Psykologi

• Sociologi

jura

Naturvidenskab, repræsentationsområde

– Biofag, Idræt

– Fysik, Kemi

– Geofag, Didaktik, SNM

– Matematik, Datalogi

Samfundsvidenskab, repræsentationsområde

– Antropologi

– Psykologi, valggruppe studerende

– Sociologi

– Statskundskab

– Økonomi

Sundhedsvidenskab, repræsentationsområde

– Basalfag, valggruppe VIP

– Folkesundhedsvidenskab

– Klinik

– Odontologi

Teologi

Sundhedsvidenskab:

• Civilingeniøruddannelsen i Medicin og Teknologi

• Humanbiologi

• IT og sundhed

• Master in International Health

• Master in Public Health

• Odontologi

• Sundhedsfaglige supplerings- og kandidatuddannelse

Teologi:

• Afrikastudier

• Teologi

Ph.d-udvalg

Biovidenskab , repræsentationsområde

– Fødevareøkonomi

– Grundvidenskab

– Jordbrugsvidenskab

– Levnedsmiddel- og Ernæringsvidenskab

– Skov og Landskab

– Veterinær- og Husdyrvidenskab

Farma, valggruppe VIP

Humaniora, repræsentationsområde

– Engelsk, Germansk og Romansk

– Kunst- og Kulturvidenskab

– Medier, Erkendelse og Formidling

– Nordisk Forskningsinstitut

– Nordiske sprog og Sprogvidenskab

– Tværkulturelle og Regionale Studier

– Saxo-Instituttet
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UDDANNELSE SKAL VÆRE KU'S FØRSTEPRIORITET

Sammen om et bedre universitet

UDDANNELSE SKAL VÆRE  

KU'S FØRSTEPRIORITET
BEDRE FORHOLD FOR STUDENTER

CAFÉER, FREDAGSBARER OG  ANDRE 

FORENINGER

VEJLEDNING OG RESPONS  
PÅ ALLE OPGAVER

Vi studerende skal være Københavns 

Universitets kerneopgave. Derfor vil vi i 

Studenterrådet arbejde for, at vi stude-

rende, vores uddannelse og undervisning 

bliver sat øverst på listen, når forhandlin-

gerne om Københavns Universitets nye 

strategiplan begynder i starten af 2011.

Vi mener, at universitetet skal kunne 

rumme et studieliv uden for undervisnings-

lokalerne. Med rektors fortætnings- og 

campusplan bliver det sværere og sværere 

for studentercaféer, fredagsbarer og andre 

foreninger at skabe rammerne for at stude-

rende kan mødes. Vi vil arbejde for, at der 

fortsat er plads til sociale og faglige aktivite-

ter uden for undervisningen, fordi et godt stu-

diemiljø gør os til bedre studerende.

Karakteren må ikke være den eneste respons, vi får på opgaver eller oplæg – heller ikke, når vi taler eksamensopgaver. Vi i Studenterrådet vil arbejde for flere ressourcer til undervisning, så alle studerende kan få ordentlig vejledning og respons igennem hele studiet. Vi studerer 
på universitetet for at lære af de bedste – ikke for at lære af os selv.

I 2012 skal københavns Universitet have en ny strategi, der længer linierne for universitetets udvikling de næste fire år. Den nye strategi  

er vores mulighed som studerende for at sætte en ny dagsorden med større fokus på uddannelse. Vi håber, du vil debattere og udvikle  

idéerne til kU’s strategi sammen med os i 2011, og at du vil stemme på Studenterrådets lister til kU’s bestyrelse d. 2.-6. december. 

Vi, Louise og Laura, er Studenterrådets spidskandidater til kU’s bestyrelse. Studenterrådet er foreningen af fagråd på kU, og hvis vi bliver 

valgt til bestyrelsen, vil vi arbejde sammen som et team. Som en del af Studenterrådets bestyrelse, hvor der sidder studerende fra alle  

otte fakulteter, vil vi sikre, at alle studerende bliver hørt på møderne i universitetsbestyrelsen. Ved at samarbejde på tværs står vi nemlig 

stærkere og opnår de bedste resultater. 

Med håb om valg! 

Louise Lipczak hansen, biologi-bioteknologistuderende, LIFE   

Laura Toftegaard Pedersen, folkesundhedsvidenskabsstuderende, SUND

STUDENTERRÅDET gÅR TIL VALg PÅ:
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Studenterrådet – sammen om et bedre 
universitet 
En stemme på dit fagråd og Studenterrådet er en 

stemme på en samlet indsats for et bedre universitet. 

Studenterrådet er nemlig den eneste organisation for 

alle studerende på kU. 

Vi er foreningen af de lokale fagråd, og vi arbejder 

altid for den politik, som vi studerende kan enes 

om. Uafhængigt af partipolitiske interesser. Ved at 

arbejde sammen på tværs af fag og fakulteter og ved 

at foku sere på vores fælles interesser, står vi stærkere 

og opnår de bedste resultater. 

 

Sådan stemmer du! 
Valget foregår online på kUnet.dk > Selvbetjening > 

Valg > Afstemning i perioden 2.-6. december. husk 

at du både kan stemme til dit studienævn, Akademisk 

Råd på dit fakultet og til kU’s bestyrelse. Du kan læse 

mere om valget på www.ku.dk/valg og  

www.studenterraad.dk.  

 

Mød dine kandidater 
Du kan møde Studenterrådet og vores kandidater 

rundt omkring på universitetet. Vi vil stå i stemme-

boder og hjælpe dig med at finde rundt på kUnet. 

I stemmeboderne kan du også møde dit fagråds og 

Studenterrådets kandidater og få en snak med dem 

om, hvad de vil kæmpe for det næste år. 

Hvad handler universitetsvalget om? 
hvert år er der valg på universitetet. her vælger vi, 

hvem der skal repræsentere de studerende i de råd 

og nævn, som træffer beslutninger omkring vores 

uddannelse og hverdag. Der skal vælges studenter-

repræsentanter til kU’s bestyrelse, fakulteternes 

akademiske råd og til vores lokale studienævn. Det er 

disse råd og nævn, der har indflydelse på og lægger 

rammerne for netop din uddannelse. Derfor er det 

vigtigt, at du lader din stemme blive hørt!

 

Universitetsvalget 2010 foregår d. 2.-6. december. Dit 

fagråd og Studenterrådet har som altid opstillet en 

lang række gode kandidater. kun ved at stemme, er 

du med til at sikre vores fælles indflydelse.  

Hvor kan jeg læse mere?
Du kan blive klogere på valget på kUnet og på  

www.ku.dk/valg. Du kan læse om kandidaterne fra 

dit fagråd, fakultetsråd og Studenterrådet på  

www.studenterraad.dk eller på Facebook. Mød  

Studenterrådets spidskandidater til kU’s bestyrelse  

på www.facebook.com/stemlauraoglouise.

  SUND: 

”De studerendes forhold er på markant tilbagegang på SUND. Der 

er besparelser på vores uddannelser, vi står til at miste Studenter-

klubben, og vi mangler læsesalspladser. SundRådet går til valg på at 

skabe et fælles SUND, hvor uddannelse har før-

steprioritet, hvor Studenterklubben og andre 

studentercaféer bevares og styrkes, og hvor 

læsesalen har døgnåbent. Vi vil samarbejde 

på tværs af alle fag på SUND og støtter des-

uden Studenterrådets spidskandidat til kU’s 

bestyrelse, Laura Toftegaard Peder-

sen.” 

Jonas Olsen, SundRådets spids-

kandidat til Akademisk Råd

  jURA: 

”Som spidskandidat til Akademisk Råd vil jeg være med til at sikre, 

at der stilles spørgsmålstegn ved økonomiske og strukturelle priori-

teringer, der direkte berører os som jurastuderende. En stemme på 

Forenede Jurister er en stemme på et fagråd, der 

fortsat vil varetage den gode og direkte kom-

munikationsvej til vores fakultetsledelse og 

dekan, så vi har indflydelse, når de vigtige 

økonomiske beslutninger træffes. Vi sam-

arbejder på tværs af kU og støtter Stu-

denterrådets spidskandidater til kU’s 

bestyrelse.”

Louise Hilton, Forenede Juristers  

spidskandidat til Akademisk Råd

  HUM: 

”humaniora står over for store ændringer det kommende år. Stem 

på hUMrådet, hvis du mener, at vi studerende skal have indflydelse 

på fremtidens uddannelser og undervisningsformer. Vi vil proteste-

re, når der vedtages ændringer hen over hovedet på de studerende, 

og som en del af Studenterrådet sætter vi 

humaniora på kU’s dagsorden. Vi kæm-

per desuden for et mere åbent fagligt 

og socialt studiemiljø, der bl.a. giver  

studentercaféerne bedre forhold, og 

som sikrer, at man også kan komme ind 

til læsepladserne efter kl. 17. ”

Jacob Thorek, HUMrådets 

spidskandidat til Akademisk 

Råd

 SAMF: 

”Vi studerende på SAMF har undervisning i overfyldte lokaler og på 

skæve tidspunkter. Vores læsesale er placeret i kældre og andre ste-

der, der ikke er egnet til studiebrug. SamfRådet – sammenslutningen 

af alle fagråd på SAMF – vil blandt andet kæmpe 

for bedre studiemiljø. Vi kræver gennemsig-

tighed i fakultetets økonomi, og vi forlan-

ger, at studerende høres og tages seriøst. 

Derfor håber vi, at du vil give din stemme 

til Aktive Statskundskabere, Antropologisk 

Fagråd, PolitRådet, PsykRådet eller Sociolo-

gisk Fagråd.” 

Anne Sofie Juel Adolfsen, Aktive  

Statskundskaberes og PsykRådets 

spidskandidat til Akademisk Råd

Studenterrådet stiller op på alle fakulteter
Se efter Studenterrådet og fagrådene (listebogstaverne S, P eller FJ) på din stemmeseddel og læs mere på studenterraad.dk
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PANIK?!
Hvad gør man, når en patient får hjertestop? 

Hvilke rytmer er stødbare? Hvornår giver man 

adrenalin? Hvornår skal man opgive behand-

lingen, hvis den ikke virker? Og hvad gør man 

egentligt, hvis det lykkes at genoplive patien-

ten? Genoplivning er en basal klinisk færdig-

hed, som det forventes at alle færdiguddan-

nede læger har god kendskab til. I modsæt-

ning til de fleste andre situationer, er der ved 

hjertestop sjældent tid til at konferere med en 

mere erfaren kollega. Vi har derfor brug for at 

(1) Jensen ML, hesselfeldt R, Rasmussen Mb, Mogensen SS, Frost T, Jensen Mk, Muijtjens A, Lippert F, Ringsted c. Newly graduated doctors' competence in managing cardiopulmonary arrests assessed using a standardized Advanced Life Support (ALS) assessment. Resuscitation. 2008 Apr;77(1 ):63-8
(2) Jensen ML, Lippert F, hesselfeldt R, Rasmussen Mb, Mogensen SS, Jensen Mk, Frost T, Ringsted c. The significance of clinical experience on learning outcome from resuscitation training-a randomised controlled study. Resuscitation. 2009 Feb;80(2):238-43
(3) Ringsted c, Lippert F, hesselfeldt R, Rasmussen Mb, Mogensen SS, Frost T, Jensen ML, Jensen Mk, Van der Vleuten c. Assessment of Advanced Life Support competence when combining different testmethods – reliability and validity. Resuscitation. 2007 oct;75(1 ):153-60.

HjERTESTOP! Er der en læge til stede?
have en basal rutine i behandlingen af hjertestop, 

allerede fra første arbejdsdag.

Er vi gode nok til hjertestopsbehandling? 
En undersøgelse1) fra Center for Klinisk Uddannel-

se (CEKU), har vist at kun 23% af nyuddannede 

læger fra KU kan udføre genoplivning, der lever 

op til retningslinjerne fra Europæisk Råd for Gen-

oplivning (ERC). Samtidig viste undersøgelsen, at 

der er stor forskel på hvilket niveau lægerne hav-

de indenfor genoplivning, alt efter hvilket hospital 

de havde fået undervisning på. Der er altså helt 

klart behov for en forbedring af undervisningen i 

genoplivning. 

Hvad er det vi foreslår?
Vi vil gerne have et kursus i Advanced Life Support 

(ALS) på medicinstudiet. Dette skal supplere, og 

ikke erstatte, den nuværende undervisning i gen-

oplivning. ALS-kurserne er nonprofit kurser, som 

afholdes af ERC, og er baseret på de fælles euro-

pæiske retningslinjer for genoplivning, som princi-

pielt benyttes på alle danske hospitaler. Kurset va-

rer 20 timer og er særdeles praktisk tilrettelagt 

med undervisning baseret på simulerede hjerte-

stop, og et stort antal af instruktører i forhold til 

kursister (1:3). Underviserne er læger eller sygeple-

jersker, der har betydelig erfaring med hjertestop, 

og som har gennemgået et særligt kursusforløb. 

ALS-kurset er vist at være effektivt i den aktuelle 

kontekst, således at nyuddannede læger, der har 

gennemført et ALS-kursus er betydeligt bedre til 

at håndtere et simuleret hjertestop, sammenlignet 

med læger, der ikke har gennemført kurset2)3). 

Hvad lærer vi i dag?
I dag begynder undervisningen i genoplivning på 

1. sem. med et 4 timers højt standardiseret prak-

tisk orienteret hjerte-lungeredningskursus fra ERC 

(HLR/AED-kurset). Den avancerede genoplivning er 

placeret på 7., 9. og 12. semester. Selvom der også 

her i mindre omfang indgår praktisk træning på 

fantomer, muliggør omfanget af denne undervis-

ning ikke, at de studerende opnår et niveau, der 

gør dem i stand til at udføre avanceret genopliv-

ning efter standarderne. Mange nyuddannede læ-

ger i klinisk basisuddannelse (KBU) er under vagt-

arbejdet ansvarlige for at gennemføre genopliv-

ning uden adgang til supervision. Der er derfor 

behov for, at nyuddannede læger har et højt ni-

veau af praktisk rutine i forhold til genopliv-

ning ved hjertestop, og dette opnås i praksis 

kun ved træning med simulerede hjertestop.

Hvor langt er vi nået?
Forslaget om ændring af undervisningen i gen-

oplivning støttes af et flertal i Studienævnet 

for Medicin. På studienævnsmødet den 7/10 

2008 blev det besluttet, at man ønsker et kur-

sus på ALS-niveau. Dette er et stort skridt på 

vejen. Implementeringen har dog vist sig kom-

pliceret pga. praktiske forhold. På studienævns-

mødet den 31/8 2010 fik vi nedsat et udvalg der 

skal se på den konkrete implementering og 

prøve at finde midler til finansiering. Hvis ikke 

det er muligt at finde midler til et ALS-kursus 

internt på universitetet, vil vi, stadig i samarbej-

de med undervisere og ledelsen, forsøge at fin-

de alternative finansieringsmuligheder – fx 

gennem regionerne eller fondsmidler. I øjeblik-

ket er vi også i gang med at lave en spørgeske-

maundersøgelse blandt studerende, for at se 

hvordan de vurderer deres egne evner i genop-

livning, og om de ønsker et ALS-kursus.

www.DemokratiskMedicin.dk
Helt konkret arbejder vi for:

•  Et ALS-kursus på medicinstudiet for alle studerende

•  At udligne den forskel der pt. er på KBU-lægernes genoplivningskompetencer

Studenterpolitik er ikke partipolitik

For yderligere information kontakt: 

Lisa Bartholin, 
Formand for Konservative Studerende, 
lisabartholin@gmail.com og 26 21 38 71

Hvorfor stemmer vi til studievalg? Og hvad har partipolitik 

egentlig at gøre med studenterpolitik?

Grunden til at VI gerne vil repræsentere dig som stude-

rende på Københavns Universitet, er, at det er strengt nød-

vendigt, at der er nogen der beskytter DINE interesser på 

universitetet.

Hos Konservative Studerende/Jurister vil vi gerne beskytte 

din retssikkerhed på universitetet, og være en garant mod 

at klager over eksamenskarakterer i fremtiden skulle kunne 

føre til en lavere karakter end før klagen.

Vi vil sikre, at en uddannelse fra Københavns Universitet 

bliver ved med at være respekteret som en god uddannelse. 

Vi skal ikke gå på kompromis med undervisningsniveauet 

for at gøre det nemmere og dermed kunstigt holde frafal-

det nede. I stedet skal vi sørge for at rammerne for vores 

uddannelse bliver langt bedre end i dag. Dette skal ske ved 

at få en administration hvor beslutningerne og deres kon-

sekvenser gennemtænkes. 

Når man befinder sig på universitetets område skal man 

kunne forvente at det trådløse net fungerer, og forelæsnin-

ger skal podcastes, så de studerende har mulighed for at få 

nytte af undervisningen, også hvis de ikke kan være til 

 stede på det tidspunkt hvor undervisningen finder sted.

Så hvorfor skal man sætte sit kryds ved et studenterpolitisk 

parti? Ærligt talt handler konkret studenterpolitik jo ikke 

særlig meget om partipolitik. Det handler til gengæld om 

holdninger. Hos Konservative Studerende/Jurister kan vi 

 love dig, at vi beskytter dine interesser på et borgerligt idé-

grundlag. Vi tilbyder dig ikke kun mærkesager, uden at der 

er nogen grundlæggende holdninger bag dem.

Som borgerlige fremmer vi frihed og ansvar, at bygge 

ovenpå gode erfaringer for at skabe endnu bedre resulta-

ter, kort sagt at forandre for at bevare. Studerende ved 

 Københavns Universitet skal ikke bare være de bedste i 

Danmark – de skal også være de mest tilfredse studerende i 

Danmark!

Vores lister har ikke nogen hemmelige valgforbund, og 

kandidaterne er opstillet sideordnet, så når du stemmer på 

en af vores kandidater går din stemme direkte til at få valgt 

ham/hende ind i studienævnet/Akademisk Råd/Bestyrelsen.

Vi håber du vil stemme på Konservative Studerende/Jurister 

til studievalget, dit borgerlige studenterparti!
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Bureaucratic abyss
To stay in Denmark, American student Amy faces months of 

red-tape and uncertainty 

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

3 4 5 Waters of Life
Sufi spirituality inspires PhD student in her studies of the 

Danish ground water 

Inside corporate university
Going undercover in a world of power-crazed managers, 

rankings and newspeak 

New restrictions:
Would the last foreigner to leave Denmark, 

please turn  
off the lights?
See editorial and page 2
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Wrong message 
to the wrong 
people

By Mike Young 

Editor, University Post

IT IS A MANTRA repeated mind-numbingly  
often by Danish government ministers: Denmark 
needs to attract talented international scientists 
to keep the economy going.

But the latest round of restrictions, ostensibly to 
avoid the type of immigration that the Danish gov-
ernment does not like, such as arranged marriages 
and an influx of unqualified migrants into ghettos, 
is hitting the very people it wants to attract.

Restrictions that will hit international students 
and researchers include: Automatic expulsion if 
your application for a residence permit is too 
late, a DKK 1750-3000 fee to apply, and, for 
non-Danish citizens who live here permanently, 
no more government study grants.

Politicians typically refer to students and re-
searchers as brains. They talk of ‘the brain drain’, 
and ‘attracting the brains’. But the latest law in-
cludes a complicated points system on family re-
unification that has turned the rhetoric of  
attracting brains into something ludicrous.

Your spouse gets an extra 40 points if your 
PhD or Master’s degree is from Denmark or a top 
20 university.

THINK ABOUT IT. Even on the most charitable 
rankings, Danish universities are not in the top 
20, even though they rank well. The Times 
World University Ranking has Aarhus and Co-
penhagen on 167th and 177th. The QS ranking 
has them on 84th and 45th.

A comment on UniversityPost.dk was harsh: 
‘Who would like to come to Denmark to live af-
ter having university degrees from prestigious 
universities like Harvard? I'm afraid the answer 
is no one.’

LUCKILY for universities like Copenhagen, peo-
ple still fall in love and make friends.

Research recently reported on University- 
post.dk shows that chance encounters and sud-
den opportunities are far more important in in-
ternational students’ and researchers’ decisions 
to opt for Denmark than what politicians do to 
scare them away.

Some of the anger expressed in comments on 
Universitypost.dk over the new immigration 
laws in recent weeks is misplaced: If you want 
to, you can still get a degree here, a career, and a 
life. Copenhagen still scores OK on statistics 
measuring liveability, services and even happi-
ness.

BUT the government is sending the wrong mes-
sage, and it is sending it to the wrong people. If 
you are not welcome, you will leave, and Den-
mark will be left alone. Would the last foreigner 
to leave Denmark please turn off the lights?

NEWS

FACTS

Since August 2010:

•  Late applications for visa extensions are 

automatically rejected by the Immigrati-

on Service and the applicants risk being 

expelled from Denmark.

•  The applicant must then apply from 

scratch from their home country, as they 

lose the right to an extension of their 

previous residence permit.

•  They may also be reported to the police 

for illegal residence and banned from en-

tering Denmark for a certain period of ti-

me.

•  The punishment for working illegally in 

Denmark is a fine, or up to one year in 

prison.

•  Employers who hire internationals wit-

hout the correct work permit can be pu-

nished with a fine or up to 2 years in pri-

son.

changes to visa rules.  
For example, following chang-
es to the law in August this 
year, internationals applying 
for a visa extension just one 
day after the expiration of 
their temporary permit face 
expulsion from Denmark, fines 
or imprisonment.

Show us the money
And if a recent proposal by the 
government and the support-
ing Danish People's Party is 
passed in the Danish parlia-

IMMIGRATION LAWS

By Luci Ellis

Changes to existing legislation, 
and a highly controversial new 
Immigration Package, are 
making Denmark a less attrac-
tive prospect for international 
talent. 

This is the warning given by 
Vivian Tos Lindgaard of the 
University of Copenhagen’s  
International Staff Mobility  
office, in a memorandum on 

Visa restrictions will 
scare off the talent
The brains may choose to go think elsewhere,  
as government tightens the rules

New rules: How do they affect you?

ment, it will introduce a new 
fee on residence permit appli-
cations - DKK 1,750 for stu-
dents, and DKK 3,000 for re-
searchers, for first-time appli-
cations. 

The proposal will also bring 
in a new points system, so 
spouses of internationals, who 
apply for permanent residency, 
may be required to show de-
grees from elite universities 
like Harvard, Yale or Cam-
bridge.

Under the new regulations, 

Going through parliament now:

•  A new fee on residence permit applications - 

DKK 1,750 for students, and DKK 3,000 for re-

searchers, for first-time applications. 

Agreed on budget for 2011:

•  A new point system for family reunification. 

Spouses of internationals who apply for per-

manent residency may be required to show 

degrees from the ‘top 20’ elite universities li-

ke Harvard, Yale or Cambridge.

•  International students from outside the EU 

will have to prove that they have DKK 64,608 

in the bank before they can study in Den-

mark.

Under discussion between government and 

Danish Peoples' Party:

•  Foreign nationals with Danish residence per-

mits will no longer be eligible for student 

grants (SU).

prospective international stu-
dents from outside the EU will 
have to prove that they have 
DKK 64,608 in the bank – the 
same amount as a Danish stu-
dent grant for a whole year – 
before they can study in Den-
mark. 

This is to prevent bogus stu-
dents, who actually want to 
work illegally in Denmark 
from doing so, according to the 
politicians who back the new 
law. 

Denmark needs foreigners
The tougher visa regulations 
may dissuade talented foreign-
ers from coming to Denmark, 
warns the Confederation of 
Danish Industry (DI).

»It (the new law, ed.) will 
have the very unfortunate  
consequence that international 
specialists will avoid Denmark. 
It is already an attractive  
option to choose other destina-
tions, and if we put up even 
more barriers, there is a risk 
that more will opt to go to  
other places than Denmark,« 
says Martin Steen Kabongo 
DI’s chief consultant in DI Busi-
ness magazine. 

»It is a big problem, as we  
already need them today, and 
we will need them even more 
in the future,« he adds. 

Mixed signals
The new rules send a mixed 
signal on the internationalisa-
tion of education, writes The 
National Union of Students in 
Denmark (DSF) in a memoran-
dum, to the Ministry of Inte-
gration. 

»On one hand, educational 
institutions have been put un-
der pressure to attract interna-
tional students and create  
international research environ-
ments. At the same time,  
international researchers and  
students are now being forced 
to pay fees to come to Den-
mark,« they write. 

luci@adm.ku.dk
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IMMIGRATION LAWS

By Luci Ellis

»I understand that countries 
have to regulate immigration. I 
have tried to follow all the 
rules, but now I can do nothing 
but wait. It is frustrating,« says 
American Master’s student 
Amy Clotworthy.

At the moment, she is 
putting the finishing touches 
on her Master’s dissertation in 
Applied Cultural Analysis.

As an academic who now 
speaks fluent Danish, Amy 
seems to be the kind of immi-
grant that the Danish labour 
market is crying out for. 

According to figures from 
the Danish think tank Econom-
ic Council of the Labour Move-
ment (AE), Denmark will need 
100,000 extra people with a 
higher education in 2019.  But 
ever-tighter rules and tortuous 
bureaucracy make staying here 
an endless tale of paperwork, 
uncertainty and waiting. 

Five months on, and not a 
word
Amy has studied at the Univer-
sity of Copenhagen for the past 
two years on a student visa. 

Her visa ran out on 15 Sep-
tember, but as she will hand 
in her dissertation on 2 De-
cember, she needed a visa ex-
tension. 

»I knew that I had to apply 
for a student extension. I could 
do that 3 months before my vi-
sa ran out at the earliest, so I 
sent my application on 15 
June,« she explains. 

»They said it would take 3 
months.« 

But five months on, she is 
still waiting for her application 
to be approved. 

»I am here legally while they 
are processing my case, but 
there is still an element of un-
certainty. If I am denied the 
extension, I can appeal. But 
that is like falling into a void of 
paperwork.«

Disheartening
»Even if I get approved, it still 
only lasts until March. And 
what then? It is endless,« she 
says.

If the extension is granted, 
Amy still faces the prospect of 
starting the whole process 
again to apply for a 3-year 
green card work permit. 

And that means more visits 
to the Immigration Service of-

fice, which is time-consuming, 
she says. 

»You have to plan to spend 
an entire day there. It takes a 
good 3 or 4 hours. I am willing 
to go through all this, but the 
delays are just so dishearten-
ing,« she explains. 

Hopes employers are not 
put off 
For Amy, the new regulations 
have made an already frustrat-
ing process even more confus-
ing.

»I have already dealt with 
this system for 3 years – figur-
ing out the specifics of what 
the government wants and 
trying to live up to them. I pay 
my taxes and I paid for my 
own language lessons.  Now 
the goalposts moved again. I 
have to figure out where I fit 
in,« she says.

»Because the government 
wants to keep some people 
out, they have made the 
process even more difficult for 
everyone. It is like throwing 
the baby out with the bathwa-
ter,« she says. 

»Academics ought to get a 
free pass.«

luci@adm.ku.dk

Immigration service 
is no service
She followed visa extension rules to the letter. 
but American student Amy still faces months of 
frustration and uncertainty

RED TAPE – Tougher visa rules have made an already frustrating process even more confusing, 

says Amy, who has waited five months for her application to be processed.
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On Universitypost.dk

Plan to cut 200 university jobs
Up to 200 university positions should be abolished, according to 

a proposal that management discussed with staff representatives 

before a key University of Copenhagen Board meeting 9 Decem-

ber. The cuts would be a response to a government budget that 

cuts funds to universities. Staff representatives have rejected the 

plan, saying »we are not convinced that layoffs of this magnitu-

de are necessary.«

Danish students leave you out of 
the conversation
Danes switch back into their mother tongue during group work 

and breaks. And they may not even realise that they are doing it. 

How and why this phenomenon, called code-switching, works is 

shown in a new Master's thesis.

EU loans could help poor Erasmus 
students 
In the wake of a University Post disclosure of massive differences 

between Erasmus grants, a French expert suggests a new sche-

me. EU loans could bypass the stingy national student loans and 

compensate for the current hit-and-miss funding.

Life Sciences faculty makes you feel 
at home 
The Faculty of Life Science’s student association (DSR) wins DKK 

100,000 – for this year’s best international study environment

Most clicked comments: 

Racist term provoked me, 
then made me think 

African-American student Winnon Brunson 

Jr. was called a 'nigger' by a Dane, 

speaking in Danish. This put him in a di-

lemma: Should he defend himself against 

this racially-infused term, or just accept it 

as an issue of cultural and historical insensi-

tivity?

New immigration laws have 
betrayed me

I have tried so hard to become one of the 

people, but the government's sneaky 

ways of edging foreigners like me out 

could one day put me over the edge, 

writes Stephanie Bergeron Kinch.

Read the comments, and the responses to 

them on Universitypost.dk

ONLINENEWS

universitypost.dk

ONLINE NEWS
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Trouble getting chummy with your 100-student 
class?

»Use humour!« an administrator suggested. 
»It is always good to show a picture of yourself 
as a child. Use small talk. Tell a joke every 20 
minutes!«

job merry-go-round
Top managers and administrators at Wannabe 
rotate with other universities, switching jobs 
and allegiances every five years or so, a bit like 
high-octane chief executives of the largest com-
panies on the stock market.

»There is something to be said for this: Inter-
nally promoted managers find it hard to fire 
people. It is difficult to fire the parent of a kid 
who plays with your kid,« says Tuchman. 

The trouble is, she says, that managers and 
top administrators no longer have the interests 
of their current university at heart.

»Administrators plan their career in terms of 
moving on to the next university. I asked the 
provost (pro-rector… ed.) of Wannabe, ‘Why 
did you take the job here’? ‘I heard it is a good 
place to move from,’ he responded. And he was 
right! Provosts from Wannabe have indeed be-
come presidents of the best public universities.«

Don’t ask questions
In recent years, universities have expanded their 
layer of middle management. In Wannabe, as 
elsewhere, more staff has been hired to take care 
of patenting, PR, to seek contributions, process 
students, and most ominously according to Gaye 
Tuchman, audit the teaching faculty and other 
staff.

The expansion of auditing seems on the sur-
face to be benign, if not mildly neurotic. A bit 
like simply »waking up in the morning and step-
ping on the scales to see what you weigh,« as 
Tuchman puts it.

The trouble is, the auditing and accounting, 
and the related centralisation of key university 
functions, is undermining teaching and re-
search, Tuchman believes.

»One person outlines a course, another de-
signs the slides, a third performs in class, and a 
fourth assesses it. This is killing thinking«.

Professors often grew up doing well on tests. 
This personality type is easy to seduce into be-
coming an accessory to their own redundancy.

»But the pride in being at the head of the pack 
can keep people from noticing that their rear is 
being pinched,« says Tuchman.

you don’t use your right to access documents un-
der the Freedom of Information Act, people 
don’t ask questions about what you are doing,« 
she says.

As it happens, Wannabe University staff and 
faculty knew full well what Gaye Tuchman was 
doing when she sat in at meetings, »tapping 
loudly on her outdated laptop,« she says. But 
like a fly on the wall, she blended in to the sur-
roundings, all the time observing how decisions 
were made on work processes, budgets, restruc-
tures, hires and layoffs.

joke every 20 minutes
Wannabe, like other US universities, is under 
the spell of the business world: Knowledge is 
subordinated to profit, the buzzwords are the 
latest fads from the corporate sector, and power-
ful managers override professional skills in a 
drive for efficiency, economy and effectiveness.

But the efficiency gains are illusory, just win-
dow dressing to make the university look better 
by scoring higher on the tables.

»One way to increase your ranking is to mess 
around with the size of classes. You get points 
from ranking agencies for the number of classes 
under 20? Offer a one-credit course with under 
20 students taught by non-academic staff that 
consider it prestigious to teach first-year stu-
dents,« says Tuchman.

Relatively fewer points for classes of over 50 
in the US News and World rankings? »You might 
as well make one class with 450 students!«, she 
adds.

INTERVIEW

Down and out in  
Wannabe University
Professor went undercover to find out how a large US university 
really worked. She found an institution in the thrall of auditing, 
corporate ideology and obsessive rankings

FIELD WORK

By Mike Young

Wannabe University spends hundreds of mil-
lions on construction projects every year. It tries 
to attract top professors, researchers and  
students through slick advertising campaigns. It 
aspires to be a university at the top of the rank-
ings. And it disagrees with the methodology of 
the rankings that it doesn’t score well on.

Sound familiar?
It should, says Gaye Tuchman, in Copenhagen 

to talk about her new book ‘Wannabe Universi-
ty’. 

»The university is disgustingly representative: 
We are all wannabes,« she says.

‘Wannabe’, of course, is slang for ‘want to be’, 
a person with an ambition to be someone or 
something that they are not. 

Gaye Tuchman, herself a University of Con-
necticut professor, did six years of field work in 
Wannabe, a fictive name for a real 20,000-stu-
dent US university, actually half way down the 
rankings, that remains anonymous despite  
repeated attempts by the University Post to have 
her divulge it.

Anonymity was one of the conditions of her 
gaining access to its coffee rooms, lecture halls 
and staff meetings. 

»Universities have the naïve assumption that 
they are terrific. Some are so bad at PR that they 
think that if they present the best face, then this 
is the face you are going to believe. So long as 

Trouble getting 
chummy with your 
100-student class? 
»Use humour!« an  
administrator sugge-
sted. »It is always 
good to show a  
picture of yourself as 
a child. Use small 
talk. Tell a joke every 
20 minutes!«

»I believe in making a 
stink, and making it 
as hard for them to 
implement the ac-
countability and ma-
nagerial system as 
possible. Because I 
don’t think you can 
stop it…«
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INSIDE jOB – Gaye Tuchman is not, repeat not, in front of the anonymous Wannabe University 

but in front of the University of Copenhagen humanities buildings, where she discussed her book.
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Younger assistant professors play along with the 
increasing demands of the audit culture, com-
plying with the new conformity in the hope of 
achieving tenure. As one assistant professor at 
Wannabe let it slip: »I don’t want to give an 
opinion, because I don’t know what other people 
think.«

Textbook rip-off
Tuchman argues that Wannabe, inspired by 
managerial ideology has put in place an ac-
countability regime, structuring courses like an 
assembly line, standardising products to in-
crease output, and thereby allowing further spu-
rious quality assessments that don’t really meas-
ure what they are trying to measure.

But the premise that the practices of the busi-
ness world are taking over universities may not 
be accurate, write Tuchman’s critics. The inspi-
ration is the other way around. The work-ways 
of the academic world are actually feeding into 
business, US professor Andrew Ross argues in 
the Chronicle for Higher Education.

For high-wage employees at least, a tradition-
al academic work mentality has taken on in the 
real business sector. The 24/7 cycle of generat-
ing ideas, the loose, overlapping live-work 
schedule, the custom of sharing knowledge and 
the need for sabbaticals: all these elements are 
in fact inspired by universities, he writes.

So how far can the assembly-line inspiration 
actually go? Are businesses, or at least success-
ful, knowledge-sector businesses, actually doing 
something else?

»While the pure assembly-line model works 
best for online education, it tends not to work 
for in-class teaching and research,« Tuchman ex-
plains to the University Post.

And it is precisely the attempt to introduce as-
sembly line accountability and standardisation 
that ends in the irrational, unintended out-
comes, she explains.

Take the textbook market for example. Using 
the same textbook seems efficient. The books 
even come with power point slides for the teach-
ers, and tests - complete with answers. 

But this is not good for real teaching and 
learning. And »a new edition now comes out 
every three years, so students can’t resell the old 
ones«, she says.

What about Europe? Are we, with the Bologna 
process, attempting to go down the same road of 
standardised curricula, textbooks and degrees?

»In Europe you haven’t got as far as us, but if 
you all go through with Bologna, then you will 
get to where we are.«

Make a stink
In Copenhagen, at the lecture by Gaye Tuch-
man, media professor Stig Hjarvard asks about 
the shrinking autonomy of the professors. 

»Accountability! How can anyone be against 
this?« he asks rhetorically, before asking his real 
question: »What are the countermeasures? What 
do you recommend?«

More resistance, Tuchman urges.
»I believe in making a stink, and making it as 

hard for them to implement the accountability 
and managerial system as possible. Because I 
don’t think you can stop it…«

miy@adm.ku.dk

 Gaye Tuchman
  Professor Gaye Tuchman is a sociologist at the 

University of Connecticut, probably most known 

for: Making News: A Study in the Construction 

of Reality, from 1978

 Wannabe U
  Wannabe U: Inside the Corporate University is 

an ethnography of a real 20,000 student US uni-

versity.
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From Pakistan  
to test the waters
PhD student applies Sufi wisdom to ground water

GOOD READ

By Mike Young

She almost knows the book by 
heart. On the S-train to the of-
fice, during breaks, she opens 
it at random, reads, and is hap-
py and relaxed. The Sufi Book 
of Life.

»My friend said you should 
stop: ‘You have probably read 
it 500 times’, she said«.

»But I am not obsessed,« she 
says. »It is just that every time I 
open it, it gives me a new mes-
sage«.

This University Post report-
er, uncomfortable with reli-
gion, sneers: Has anyone rec-
ommended you a psychiatrist?

»The psychiatrist talking to 
me would need his own psy-
chiatrist!« she laughs.

Blessed with water
Kinza Haider, originally from 
Rawalpindi in Pakistan, is now 
doing her PhD at the Depart-
ment of Geology and Geogra-
phy.

She is measuring the 
amount of ground water seep-
ing into Ringkjøbing Fjord on 
the west coast of Denmark. 
Now and then, she and her col-
leagues sail out in a rubber 
dinghy. In one experiment, 
they stuff pipes into the soft 
ground at the bottom of the 
shallow waters. In another, the 
researchers measure fjord wa-
ter temperatures. Ground wa-

ter is always eight degrees Cel-
sius, so if it seeps, it leaves a 
temperature imprint.

Coming from a country like 
Pakistan, recently devastated 
by the flooding, serene Ring-
kjøbing fjord experiments 
seem somehow out of place. 
But her research is vital, she 
assures me.

»Europe is blessed with wa-
ter, and in Denmark you have 
loads of good quality ground 
water. Ultimately I would like 
to bring my work and expertise 
back home to take care of 
some of my own country’s 
problems«.

Karachi for example, Paki-
stan’s largest city, has huge 
problems with brackish water 
coming through the water 
pumps.

No extremes
Sufism, the other object of Kin-
za’s interest, is a mystical prac-
tice in Islam. 

Has living in a non-Muslim 
country changed her own per-
spective on being a Muslim?

»I am a progressive Muslim« 
she says. »I was a strong Mus-
lim before, just like today. But 
I guess I read more about it 
now. Basically I think that all 
religions are variations on the 
same message,« she says, add-
ing that she has both the Bible 
and Quran at home.

»You need balance. Many 
youngsters have too extreme a 
religion. But every religion, I 

WATER, WATER EVERYWHERE- Kinza Haider has experimented with groundwater in the 

Ringkøbing Fjord and has seen the devastating effects of flooding in her native country, Pakistan.
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Kinza Haider
Originally from Rawalpindi in Pakistan, Kinza did her Ma-

ster’s degree in Tübingen and Leipzig in Germany.

What are you reading?
No surprises here: The Sufi Book of Life. 99 Pathways of the 

Heart for the Modern Dervish’ by Neil Douglas-Klotz

»In a particular sea, I have heard,

pearl shells rise from the depths in April,

opening their mouths to the sky.

Mist also rises, then falls as rain.

A few drops fall into each open mouth.

The shells close and fall again,

their hearts full with a pearl-to-be.

Much later, the diver descends

and brings up a gem of great price.

Eons ago, the divine breath dived into us,

and now it dives again and again,

a thousand pearls wrapped in its blanket.«

Mahmud Shabistari (Persia, d.1320),  

quoted in the Sufi Book of Life. 

think, should teach humanity,« 
she says.

So how about reading some-
thing else?

»A friend recommended that 
I read the Quran. I will start 

reading it when I find an edi-
tion that has the right size for 
the train«, she laughs.

miy@adm.ku.dk
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