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Kære læser

Det er sparetider, og Universitetsavisen er ligesom 

sidste år kommet på slankekur. Derfor udkommer 

vi nu med færre sider og tyndere skrifttyper. 

Slankekure påvirker humøret, men ender i smuk-

kere udseende og bedre velbefi  ndende, siges det. 

Det tror vi på, så vi har bedt vores grafi  ker om at 

give avisen en skønhedskur i overensstemmelse 

med anbefalingerne i den seneste læserundersø-

gelse, der efterspørger et mere moderne og friskt 

grafi  sk udtryk. Derfor har vores avisdesignere hos 

Rumfang udviklet en række grafi  ske elementer, der 

både tilfører kant og skaber liv og variation. 

»Vi har haft et ønske om at aftegne et elitært 

udtryk, der på en gang fremstår nutidigt og klassisk 

og dermed understreger dels universitetets evne 

til at være med helt fremme og dels universitetets 

klassiske dyder,« forklarer Rumfang, der lægger 

vægt på, at avisen gengiver »et faktuelt og akade-

misk miljø«, og at universitetets videnskabelige 

ståsted afspejles. »Den enkle forside med det sort/

hvide foto afspejler et intellektuelt indhold,« hvis 

nogen skulle være i tvivl.

En ting har hverken budgetbisserne eller grafi  -

kerne dog haft held til at skære ned på: De lange 

artikler. Dem giver vi ikke køb på, når sagerne taler 

for, at der kræves en grundig udredning. Og det 

gør Milena Penkowa-sagen. I sidste nummer blev 

hun præsenteret på forsiden med overskriften 

’Elitefusker?’. I dette nummer får hun plads til at 

give sin version af de mange sager mod hende, som 

opridses i  faktaboksen ved siden af interviewet. 

I mellemtiden ruller sagen videre sammen med 

alle de andre nyheder om KU. Dem kan vi ikke nå 

at dække tilfredsstillende i en tynd avis, der kun 

udkommer en gang om måneden. Det kan vi til gen-

gæld på de to netaviser, hvor vi spurter efter friske 

nyheder om KU alle ugens hverdage.
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forSkNINGSfINANSIErING 1
Af Claus Baggersgaard

Mens universiteternes faste forskningsbe-
villinger skrumper, og flere får nej til støtte 
fra de danske forskningsråd, så bugner 
EU’s syvende rammeprogram med milliar-
der af euro øremærket til forskning.  

Alligevel opgiver mange forskere på for-
hånd at søge, selvom Københavns Univer-
sitet (KU) både har kontorer i København 
og i Bruxelles, der står klar til at hjælpe. 

Ifølge Poul Petersen, chef for EU-konto-
ret på KU, udgør EU-midlerne kun syv til 
otte procent af de cirka 1,5 milliarder kro-
ner fra eksterne kilder som forskningsråd 
og fonde, som KU-forskerne hentede hjem 
i 2009.  

»Få forskere får rigtig mange midler fra 
EU, men den store gruppe tør knapt nok 
røre EU-systemet. Der er rigeligt plads til, 
at flere kan komme på banen, også fordi 
universiteterne skal hente flere og flere af 
sine penge ude i byen,« siger Poul Peter-
sen. 

Han anslår, at kun cirka 130 forskere på 
hele KU har en bevilling fra EU.

ningskontor, creoDK, med tre faste medar-
bejdere i Bruxelles. Målet er blandt andet 
at skaffe de tre partnere indflydelse på EU’s 
forskningsprioriteter og derigennem bane 
vejen for mere medfinansiering.

Birgitte Wederking, leder af creoDK, 
mener, at de danske forskere godt kunne 
få en større del af forskningskagen, hvis de 
udnyttede mulighederne i forskningslob-
byisme bedre.

»Når det nu engang er vilkårene, så skal 
vi også udnytte mulighederne. Der er rigtig 
mange penge at søge, og der er helt klart 
forskningsområder, hvor man tænker, at 

her er vi ret gode i Danmark, og at vi derfor 
burde få flere penge, hvis lobbyarbejdet 
blev prioriteret højere,« siger Birgitte We-
derking.

tingene sker i Bruxelles
Hun tilføjer, at hemmeligheden bag effek-
tivt forskningslobbyarbejde er at komme 
på banen på det rigtige tidspunkt i proces-
sen og hurtigt identificere, hvem der har 
indflydelse på, hvordan forskningsmid-
lerne prioriteres.

EU fordeler de mange milliarder gennem 
de såkaldte arbejdsprogrammer. Det er 
meget detaljerede beskrivelser af, hvilken 
form for forskning, pengene skal bruges til. 

Det handler derfor også om at påvirke 
teksten i arbejdsprogrammerne ved at 
snakke med blandt andet danske forsk-
ningsprogramkomitemedlemmer, EU-
parlamentarikere og de rette folk i Europa-
Kommissionen.

    
Dansk sløvsind
Britta Thomsen (S), medlem af Udvalget 
om Industri, Forskning og Energi under 
Europa-Parlamentet, mener også, at der 
er brug for langt mere lobbyisme fra dansk 
side, specielt fra universiteterne.

»Det er ikke en del af vores kultur, så 
vi er simpelthen ikke vant til at lobbye. 
Der kommer derimod rigtig mange forsk-
ningsledere og rektorer fra andre lande 
til Bruxelles, fordi de ved, at de kan få en 
enorm indflydelse gennem os Europa-par-
lamentarikere, men i Danmark er det som 
om vi ikke har opdaget, at parlamentet har 
fået langt mere indflydelse,« siger Britta 
Thomsen. 

Jens Rohde (V), der er næstformand for 
Udvalget om Industri, Forskning og Energi, 
mener, at det også handler om reelle kul-
turforskelle inden for unionen.

»Vi er i Danmark ikke vant til den fran-
ske og belgiske måde at tænke administra-
tion på. Vi har mere smidige systemer, så 
forskerne støder på en mental barriere og 
giver hurtigt op, når det hele virker indvik-
let og bøvlet,« siger Jens Rohde.

clba@adm.ku.dk

Fordomme, kulturforskelle og frygt for bureaukrati gør, at de 
færreste forskere på KU søger om at få del i de 370 milliarder 
kroner, som EU har afsat til forskning. Der er ellers rig 
mulighed for at få hjælp til at finde rundt i EU-junglen.

forskere lider  
af Eu-fobi

uvidenhed bærer skylden
Poul Petersen tilføjer, at EU-midlerne er 
vokset meget, siden han som ene mand 
blev ansat på det nyåbnede EU-kontor i 
2002. I dag er der seks ansatte, heraf to 
aflønnet på eksterne EU-midler, der admi-
nistrerer 177 forskningsprojekter.

Han oplever dog stadig en udbredt berø-
ringsangst blandt forskerne, som han mener 
primært skyldes uvidenhed og fordomme. 

»De fleste forskere opfatter EU som bu-
reaukratisk og forfærdeligt besværlig, men 
det syvende rammeprogram er faktisk til at 
have med at gøre. Der har tidligere været 
skrækeksempler på projekter, der er kørt af 
sporet administrativt, men der er ikke læn-
gere grund til bekymring, da EU-kontoret 
også kan hjælpe med det administrative,« 
siger Poul Petersen.

EU-kontoret fraråder derimod forskerne at 
søge andre EU-kasser som for eksempel re-
gionalfondsmidlerne, fordi administrations-
kravene simpelthen er for bureaukratiske.

lobbyisme er naturlig
KU har i samarbejde med DTU og Region 
Hovedstaden oprettet et fælles EU-forsk-

7-8%
Andelen af  EU-midler i den samlede pulje af  

eksterne kilder som forskningsråd og fonde,  

som KU-forskerne hentede hjem i 2009.
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forSkNINGSfINANSIErING 2

Af Claus Baggersgaard

Hvad gør man som forsker, hvis man interesser sig både 
for de store infektionssygdomme som malaria, tuberkulose 
og aids og de kroniske livsstilssygdomme som diabetes og 
hjertekarsygdomme? 

Der er støtte at hente, hvis man vil undersøge enten den 
ene eller den anden gruppe af sygdomme, men ikke hvis 
man vil undersøge samspillet mellem de to.

Det er netop problemet for Ib Bygbjerg, professor i Inter-
national Sundhed på Københavns Universitet (KU).

»Du havner i et sort hul, hvis du vil undersøge sammen-
stødet mellem en af de store klassiske infektionssygdomme 
og en af de nye livsstilssygdomme. Jeg vil undersøge sam-
menhængen mellem diabetes og tuberkulose, da vi ved, at 
diabetikere har tre til fire gange øget risiko for at få tuber-
kulose, men da det kun er et problem i Indien og Kina og 
ikke i USA eller Danmark, er det nærmest umuligt at finde 
støtte,« siger han.

Han tilføjer, at omkring to ud af tre diabetesrelaterede 
dødsfald i verden sker i ulandene, men alligevel fokuserer 
forskningen på overvægt ud fra europæiske normer og 
uden at tage hensyn til at undervægt ved fødslen spiller 
nok så stor en rolle.

lyttede og forstod
Ib Bygbjerg har tidligere via sit samarbejde med London 
School of Hygiene & Tropical Medicine fået 16 millioner 
kroner fra EU til et projekt om malaria blandt børn i Afrika 
og til et andet projekt om blodtransfusioner i Afrika, så 
han henvendte sig til creoDK, da han ikke vidste, hvor han 

Ib Bygbjerg, professor i international sundhed, roser EU for at 
turde satse på at støtte utraditionel forskning. Men systemet er et 
administrativt mareridt, som det kræver hjælp at finde rundt i 

Topforsker:
Eu har mod til at satse
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1.   Tro på det. Det kan lade sig gøre. 

Brug de muligheder for hjælp, der 

findes både på centralt og decen-

tralt niveau.

2.    Undgå begynderfejl. Kontakt kol-

leger og andre med erfaringer fra 

EU-projekter.

3.    Start i god tid, både med lobbyar-

bejde og ansøgningsskrivning.

4.    Find guruerne inden for dit forsk-

ningsfelt og forsøg at komme med i 

deres projekt.

5.    Kend dine konkurrenter og overvej 

at indgå et partnerskab med dem i 

stedet for at slås indbyrdes. Vis fla-

get ved internationale konferencer.

6.    Vær tålmodig. Det lykkes sjældent 

første gang at få midler fra EU.

7.    Meld dig som bedømmer, så du 

lærer EU-systemet et kende indefra.

8.    Start som partner på et forsk-

ningsprojekt og meld dig først som 

koordinator senere. Sidstnævnte 

åbner døre til Kommissionen, men 

kan være tidskrævende.

9.    Undgå »shoehorning«, det vil sige at 

forsøge at tilpasse din ansøgning til 

et opslag, som dit projekt kun pas-

ser nogenlunde til.

10.    Hav den rette tilgang i din ansøg-

ning. Med en lettere omskrivning: 

”Don’t ask what the EU can do for 

you, but what you can do for the 

EU”.

lINkS tIl ku’S Eu koNtor 
oG crEoDk

http://eu.ku.dk/

http://www.regionh.dk/creodk/Menu/

GoDE råD

ellers skulle gå hen. Kontoret creoDK er KU’s, DTU’s og Re-
gion Hovedstadens fælles EU-forskningskontor i Bruxelles.

Kontoret arrangerede møder med EU parlamentarikere 
og repræsentanter for kommissionen, der til Ib Bygbjergs 
store overraskelse var villige til at lytte og tilmed forstod, 
hvad han ville undersøge.

»Jeg troede ærlig talt ikke, at man kunne bruge forsk-
ningskonsulenter til noget, men du har brug for en lods, 
når du skal manøvrere i Bruxelles, og hvis jeg ikke havde 
haft creoDK var jeg stødt på grund eller havde givet op på 
forhånd,« siger han.

Der er nu blevet dannet et konsortium af forskere, der 
alle arbejder med diabetes og tuberkulose, og problem-
stillingen er listet blandt de vigtigste forskningstemaer 
de kommende år. Der er dermed gode chancer for at der 
bliver afsat midler til emnet i det nye ottende rammepro-
gram.

Eu har modet
Ib Bygbjerg beskriver det som et administrativt mareridt 
at søge om midler fra EU. Der er ansøgningsskemaer med 
uendelige rækker af spørgsmål, der skal udfyldes meget 
nøje. Dokumentationskravene til pengenes anvendelse er 
ligeledes omfattende.

Alligevel roser han EU, da han ikke har fantasi til at fore-
stille sig, hvem der ellers ville støtte hans forskning.

»Det er ikke bare en samling bureaukrater. De vil virke-
lig noget med forskningen, og de er ikke bange i EU. De 
støtter kontroversielle projekter, og tillader folk som mig 
at komme med deres mærkelige ideer,« siger Ib Bygbjerg.   

 clba@adm.ku.dk

poSItIv profESSor

Ib Bygbjerg har haft succes 

med at opnå EU-støtte til sit 

nytænkende forskningsprojekt 

med hjælp fra et dansk EU-

forskningskontor.



6    U N I V E R S I T ETS AV I S E N   1  ◆   2 0 1 1

forSkNINGSfINANSIErING 3

Af Claus Baggersgaard

EU’s syvende rammeprogram med godt 50 
milliarder euro (370 milliarder kroner) lø-
ber til 2013, men forhandlingerne om det 
ottende rammeprogram er tyvstartet.

Jens Rohde (V), næstformand for Ud-
valget om Industri, Forskning og Energi i 
Europa-Parlamentet, er ikke i tvivl om, at 
det har højeste prioritet at gøre op med 
bureaukratiet og de alt for mange formelle 
krav og regler til såvel ansøgningerne om 
støtte som til administrationen af mid-
lerne.

»Systemet er præget af frygt for svindel, 
så midlerne er blevet tildelt med mistillid 
og kontrol. Der kræves ufattelig meget 
dokumentation; derfor har kun store virk-
somheder og institutioner de nødvendige 
muskler til at søge. Konsekvensen er, at 

ikke alle forskningsmidlerne er kommet ud 
at arbejde, og de er kun kommet ud til de 
få,« siger Jens Rohde.

Også Britta Thomsen (S), ligeledes med-
lem af Udvalget om Industri, Forskning 
og Energi, ønsker en lettere ansøgnings-
procedure. Hun peger på, at en rapport 
fra Europa-Parlamentet konkluderer, at 
der er behov for enklere regler. Et forslag 
er, at det skal være muligt at indsende en 
kortfattet skitse over et forskningsprojekt 
i stedet for hele ansøgningen, der kan tage 
mere end fire måneder at udforme. Ansø-
geren kan så få vurderet sit forslag og blive 
bremset langt tidligere i processen, hvis 
vedkommende alligevel ikke vil komme 
i betragtning. Dermed spilder forskerne 
mindre tid på goldt papirarbejde.

vedvarende energi bliver  
et stort tema
Ifølge Britta Thomsen er der enighed mel-
lem parlamentet og kommissionen om, at 

SproGforSkNING
Af Gry Bartroff Gaihede

De danske sprogforskere er 
deprimerede. 

Hvert tiende år samles 
de for at bidrage til en 
diagnose af sprogs status 
det kommende tiår. Første 
gang var i 1991, hvor de 
diskuterede om det dan-
ske sprog ville være truet 
i 2001. Her 20 år senere 
mødtes de så igen for at 
bidrage med deres per-
spektiver på ’sprogs status i 
Danmark i 2021’.

I år var der ingen talere, 
der mente at dansk er et 
truet sprog. Flere deltagere 
pegede tværtimod med en 
finger i deres forskningsre-
sultater på, at trusselsbil-
ledet er vendt, så dansk nu 
snarere truer andre sprog. 

Medierne tegner ellers 
et andet billede. Tonean-
givende debattører skriver 
spalte op og spalte ned 
med klager over udvandin-
gen, forfladigelsen og især 
det danske sprogs ’domæ-
netab’. 

Benhård sprogpolitik
’Truslen’ fra engelsk er et 
kapitel for sig. De af sprog-
forskerne, der har studeret 
forholdet mellem dansk 
og engelsk var dog enige 
om at den trussel er stærkt 
overvurderet. 

Den øgede brug af en-
gelsk stjæler snarere terræn 
fra andre fremmedsprog 
end fra dansk. Forholdet 
mellem engelsk og dansk 
er komplementært, og næst 
efter dansk er engelsk det 

der skal sættes flere penge af til forskning 
i det ottende rammeprogram, men spørgs-
målet bliver om Ministerrådet vil bakke op. 

Det virker dog sikkert, at Vedvarende 
Energi bliver et nyt stort forskningstema. 
Britta Thomsen forventer, at Sundhed 
bliver en anden stor prioritet, og så håber 
hun, at der bliver plads til et program for 
Social Innovation, altså forskning i vel-
færdsstaten.

Kommissionen forventes at præsentere 
sit udspil i løbet af 2011, men forinden skal 
der være en bred offentlig høring om struk-
turen på baggrund af en grønbog.

Det bliver sandsynligvis under det dan-
ske formandskab i 2012, at de endelige 
forhandlinger kommer til at starte, så 
Danmark kommer til at spille en afgørende 
rolle, når den europæiske forskningspolitik 
for 2014 til 2020 skal fastlægges.

forberedelse til forhandlinger
Der bliver rig mulighed til at komme med 
ændringsforslag, når parlamentet skal be-
handle oplægget, så Britta Thomsen opfor-
drer direkte universiteter og forskere til »at 
spamme hendes indbakke med mails eller 
banke på hendes dør i Bruxelles.«

Allerede nu har europæiske forskere in-
den for samfundsvidenskab og humaniora 
udsendt en opfordring til modstand mod 
Kommissionens ventede udspil.

Jens Normann Jørgensen, professor i 
sprog på KU, har sendt opfordringen rundt 
til de danske forskere. Han forklarer til In-
formation, at forskerne reagerer på vedva-
rende samtaler i EU om, at der skal skæres 
ned på bevillingerne til forskningen inden 
for samfundsvidenskab og humaniora.

Langt den overvejende del af midlerne 
går allerede i dag til teknisk, sundhedsvi-
denskabelig og naturvidenskabelig forsk-
ning.    

 clba@adm.ku.dk

Eu-politikere vil lempe 
administrativt bøvl

Spillet om EU’s ottende rammeprogram er så småt 
i gang, sandsynligvis med Danmark i en afgørende 
rolle. Alt tyder på flere penge til forskning i grøn 
energi og færre til humaniora og samfundsvidenskab. 

“Systemet er præget af frygt 
for svindel, så midlerne er  
blevet tildelt med mistillid  
og kontrol.”

sprog, der nyder højest sta-
tus herhjemme.

I modsætning til de fleste 
andre europæiske lande 
har Danmark ingen officiel 
sprogpolitik, men det be-
tyder ikke at der er laissez 
faire på sprogområdet. 
Tværtimod. Holdningerne 
til sproglig mangfoldighed 
er skærpet i Danmark, og 
sprogpolitikken er med KU-
professor Jens Normann 
Jørgensens ord ’benhård’. 

Indstillingen til brug af 
andre sprog end dansk bli-
ver mere og mere eksplicit 
og er især accelereret de 
seneste ti år. Politikere og 
embedsmænd vogter over 
det danske sprog med en 
lang række lovstramninger, 
kunne forskerne påpege. 
Resultatet er – en sprog-
dræbermentalitet.

Konferencen på Det 
Humanistiske Fakultet i 
januar bød på opbragte 
forskere. Flere af dem 
pointerede at den sproglige 
monokultur spænder ben 
for de sproglige minorite-
ters adgang til ressourcer, 
indflydelse og uddannelse 
især. Og at det kommer til 
at koste os alle sammen 
velfærd.  

Et ressourcespild af 
dimensioner
Det er Bergþóra S. 
Kristjánsdóttir fra Dan-
marks Pædagogiske 
Universitet (DPU), der 
karakteriserer dansk som 
et dræbersprog. Hun kan 
folkeskoleloven og dens 
følgetekster på fingrene, og 
er pt. i færd med at analy-

Dansk er en dræber
Samfundet sukker efter sprog. 
Sprog skal redde velfærden.  
Men politikerne bremser den 
sproglige mangfoldighed med  
en benhård sprogpolitik.
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“Den herskende  
sprogideologi har  
aldrig været stærkere: 
Danmark er et af  
verdens mest intolerante 
sprogsamfund”

Sprogprofessor Jens Normann Jørgensen

sere den statslige sprog- og 
uddannelsespolitik.

For snart ti år siden fjer-
nede regeringen mulighe-
den for modersmålsunder-
visning i mindretalssprog i 
folkeskolen. 

Resultaterne var ellers 
gode; eleverne fik læse- og 
skrivefærdigheder i flere 
sprog. I dag skal eleverne 
lære dansk i stedet for 
deres modersmål, og man 
går glip af effekten, at hvis 
man kan mange sprog, bli-
ver man god til at lære det 
næste sprog. Alle er ellers 
enige om at sprog skal der 
til, hvis vi skal sikre velfær-
den. Mange sprog. 

Siden 1980’erne er de 
positive erfaringer med 
sprogundervisning i mino-
ritetssprog blevet syltet i 
systemet. Det er et ressour-
cespild af dimensioner, 
mente DPU-forskeren, at 
lovgrundlaget ikke giver 
sproglige mindretalselever 
chancen for at anvende de 
ressourcer, de reelt har til 
rådighed. 

Assimilation via tvang
Sprogforskningens frække 
dreng Jens Normann Jør-
gensen dukker fra tid til 
anden op i medierne med 
sprogholdninger, der får 
»de sure gamle mænd,« 
som han kalder dem, til 
at se rødt. Vi bør skrotte 
retskrivningsordbogen og 
tage udgangspunkt i det 
de unge gør i stedet for at 
vride armen om på dem og 
kræve ensretning, synes 
han. 

Han er en uhøjtidelig 
forskertype, der kalder 
’etnolekt’ for ’perkerdansk’ 
og spørger ud i auditoriet, 
om der er nogen, der vil bi-
drage med en etnisk vits.

Jens Normann Jørgen-
sen optrådte på konfe-
rencen med medarrangør 
Anne Holmen, professor på 
DPU. De to præsenterede 
passager fra lovforslag og 
debatter i folketinget, der 
alle pegede i samme ret-
ning. Ensretning.

Børn helt ned i to år og 
ti måneders alderen skal 
kunne tvinges i vuggestue, 

Store dele af erhvervslivet 
er på linje med sprogfor-
skerne. Dansk Industris 
forskningspolitiske chef 
Charlotte Rønhof sagde 
til Politiken i november 
2010, at: 

»Fransk og tysk er vigtige 
sprog, men elever, som er 
tosprogede og har arabisk 
som modersmål er bedre 
tjent med at blive bedre til 
arabisk end at de lærer fire 
sprog uden at kunne dem 
rigtigt godt (…) Danmark 
lever af at handle med 
resten af verden. Derfor er 
det en fordel med en mang-
foldighed af sprog.« 

Forslaget blev prompte 
skudt ned af Marlene Harp-
søe (DF), næstformand for 
Folketingets Uddannelses-
udvalg:

»Det er ikke folkeskolens 
opgave at undervise i sprog 
som arabisk og urdu (…) 
Det vil være personer med 
anden etnisk herkomst, 
som vil vælge det, og de 
har mere brug for at lære 
fransk eller tysk.« 

Meningsløs  
inkonsekvens
Mens internationalise-
ringen buldrer derudad, 
diskuterer politikerne 
hvordan den sproglige 
disciplinering kan styrkes 
indenlands:

»Vil ministeren være 
med til at råde bod på det 
forfald, som det danske 
sprog har været udsat for 
i de seneste generationer, 
hvor meningsløs, inkon-
sekvent sprogbrug og 
afstumpet udtryksmåde er 
blevet gjort til gyldigt og 
gældende dansk (…)?« 

Spørgeren er Søren 
Krarup; kulturministeren 
er Per Stig Møller, og vi 
er til debat i Folketinget i 
november 2010. Svaret var 
imødekommende: Dansk 
Sprognævn bør stramme 
op.

Magtfulde kulturkon-
servative vil værne om 
et dansk, der indeholder 
præcis de træk – hverken 
mere eller mindre – som de 
forbinder med deres barn-
doms modersmål. De vil 
bremse nye engelske låne-
ord (men accepterer ældre 
låneord), og de brokker sig 
over at nye bøjningsformer 
vinder frem hos de unge. 
Sproget skal ikke udvikles 
nedefra, men styres op-
pefra, lyder ideologien; og 
etsprogetheden hyldes som 
naturtilstand. 

»Danmark er et af ver-
dens mest intolerante 
sprogsamfund,« sagde Jens 
Normann Jørgensen. »Det 
er deprimerende.«

Det kommer til at koste, 
siger forskerne. 

gbg@adm.ku.dk

Dansk er en dræber

I forbindelse med konferencen er udgivet en artikelsamling 
forfattet af konferencens bidragydere. publikationen hedder 
Sprogs status i Danmark år 2021, og er udkommet i serien  
københavnerstudier i tosprogethed. 

foreslog socialdemokrater-
ne, hvis man har mistanke 
om, at deres forældre for-
sømmer at lære dem et pas-
sende dansk. Modsætter 
forældrene sig, kan staten 
stoppe for børneydelserne. 
Hvis børnene stadig holdes 
uden for institutionerne og 
forældrene nægter at sam-
arbejde, kan tvangsfjer-
nelse komme på tale.

Forældrenes retssikker-
hed er ringe, sagde Anne 
Holmen, for hvem foreta-
ger sprogvurderingerne; 
hvordan følges de op; og 
hvilke klagemuligheder har 
forældrene?

Den regering, der ville 
smagsdommeriet til livs, 
har på det sproglige områ-
de udvist en lovgivningsi-
ver uden lige. Assimilation 
er målet, lovgivning er et 
af midlerne, og tvang er ac-
ceptabelt. 

Sprog med og uden 
status
En tilhører »fra økonomi-
ens verden« indvendte, at 
forskerne var snæversy-
nede og praktiserede plad-
derhumanisme. Dårlige 
danskkundskaber giver 
sociale tabere, sagde han. 

Jens Normann Jørgen-
sen svarede:

»Det er fortid at tro at 
man bliver arbejdsløs hvis 
man ikke taler dansk som 
majoriteten. Det er nødven-
digt, at vi som samfund af 
økonomiske grunde fasthol-
der diversiteten. Det er en 
pastoraleideologi at tro, at 
vi i Danmark kan sidde og 
spinde uld på rok og melde 
os ud af globaliseringen.«

En OECD-rapport fra 
marts 2010 understreger, 
at Danmark skal ændre 
holdning til sproglig di-
versitet, hvis vi vil bevare 
velfærdssamfundet, sagde 
Jens Normann Jørgensen:

»Den sprogpolitik, som 
de fleste politikere går ind 
for, betyder at samfundet 
bruger mange midler på at 
få børn til at glemme sprog, 
og store summer på at få 
andre til i en senere alder 
at lære de samme sprog,« 
sagde han.
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Er KU’s  
omdømme  

helt til rotterne?
Forskere og eksperter forstår ikke, at sagen om Milena Penkowa 
har fået lov til at vokse sig så stor. Den skader universitetets 
troværdighed, men den gode nyhed er, at den slags sager 
forholdsvis hurtigt er glemt igen i vor tids medielandskab.

rENoMMÉ

Af Claus Baggersgaard og Christoffer Zieler

Det er normalt en ære at få international 
omtale, men når sagen handler om viden-
skabelig uredelighed og snyd med forsk-
ningsmidler, forholder det sig stik modsat.  

Det gamle agtværdige Københavns Uni-
versitet (KU) får masser af opmærksomhed, 
også internationalt, i forbindelse med sagen 
om hjerneforskeren Milena Penkowa, der 
– blandt andet – anklages for flere tilfælde 
af videnskabelig uredelighed og snyd med 
forskningsmidler. Det er bare opmærksom-
hed af den ubehagelige, negative slags.

58 forskere, der har skrevet under på 
kravet om en uvildig undersøgelse, mener, 
at det aldrig burde være kommet så vidt. 
KU’s tavshed og uvilje mod at komme til 
bunds i sagen betyder, at det kan blive til 
stor skade for universitetets omdømme og 
dansk forskning generelt, argumenterer de.

hvor var rotterne?
Faktisk kunne sagen helt have været und-
gået tilbage i 2002, da den unge fremad-
stormende hjerneforsker afleverede sin 
doktordisputats.

Bedømmelsesudvalget undrede sig over, 
hvordan Milena Penkowa kunne have lavet 
forsøg på over 1.000 rotter, og da hun ikke 
kunne redegøre for gnavernes eksistens, 
ville de ikke godkende hendes disputats. 
Eksperter i dyreforsøg bekræfter, at det er 
et usædvanligt højt antal dyr.

Der er efterfølgende i årevis blevet stillet 
kritiske spørgsmål til Penkowas forskning, 
og hvis bare en af de rejste sager var blevet 
undersøgt til bunds, havde KU måske und-
gået den pinlige sag. 

Peter Pagh, juraprofessor på KU, mener, 
at anklagerne burde være undersøgt, og at 
der nu er behov for at få lavet en ordentlig 
undersøgelse.

»Det undrer mig, at det har fået lov til at 
køre så længe. Det væsentlige er, at man 
nu får en uvildig undersøgelse, som har 
beføjelser til at komme bunds i anklagerne. 
Pointen med en undersøgelse er at finde 
ud af, hvad der er fakta. Jeg er forundret 
over de oplysninger, der kommet frem i 
medierne, og det er utilfredsstillende, at 
KU bliver ved med at henvise til, at det er 
en personalesag i stedet for at besvare de 
rejste spørgsmål,« siger Peter Pagh.

Skader dansk forskning
Per Soelberg Sørensen, professor i neuro-
logi på Rigshospitalet og initiativtager til 
kravet om en undersøgelse, er bekymret 
over, at sagen har kunnet køre i otte år, og 
for om KU har behandlet sagen godt nok. 
Han udtaler til Dagens Medicin, at dansk 
forsknings troværdighed ikke kan tåle en 
lignende sag. 

Liselotte Højgaard, professor og klinik-
chef på Rigshospitalet og formand for Sam-
menslutningen af Sundhedsvidenskabelige 
Forskningsråd i Europa (EMRC), mener 
derimod, at konsekvenserne er til at over-
se, hvis blot universitetet er åbent, ærligt 
og transparent om sagen og tager hånd om 
lignende situationer i fremtiden.

Lektor Maja Horst, der blandt andet er 
ekspert i forskningsformidling og forsk-
ningsledelse på Copenhagen Business 
School (CBS), vurderer også, at KU’s 
renommé ikke vil lide skade internt i forsk-
ningsverden, hvor folk godt kan skelne 
mellem en enkelt forsker, der angiveligt 
har snydt, og institutionen, hvor vedkom-
mende var ansat.

Hun er derimod bekymret for, at sagen 
kan skade tilliden til forskningen i befolk-
ningen.

»Konsekvensen kan blive, at flere vil 
tvivle på forskningen og ikke høre efter, 
hvad forskerne siger, da de har fået opfat-

telse af, at det hele er snyd alligevel,« siger 
Maja Horst.

læg låg på hurtigt
Jesper Højberg Christensen, stifter og be-
styrelsesformand for Advice, der rådgiver 
om kommunikation, ledelse og branding, 
har fulgt Penkowa-sagen i medierne, og 
han er overrasket over, at sagen er blevet 
så stor.

Han understreger, at det er en vanskelig 
situation at håndtere på grund af tavsheds-
pligten i forbindelse med personalesager. 
Han betvivler heller ikke, at KU-ledelsen 
har gjort, hvad der formelt og legalt er 
rigtigt.

»Men det er en helt anden bane, man 
spiller på i medierne. Det handler ikke om 
regler, men om legitimitet, og hvad sam-
fundet synes er rimeligt. Det havde været 
bedre at tage hårdt fat fra starten, beklage 
og love en undersøgelse. Jo tidligere, du 
får lagt låg på, jo hurtigere kan du også 
komme videre, og løftet om en undersø-
gelse kunne have lukket munden på kriti-
kerne,« siger han. 

Jesper Højberg Christensen tilføjer, at 
erfaringerne med krisekommunikation til 
gengæld viser, at befolkningens hukom-
melse er kort, og der er stor vilje til at 
tilgive, så en enkelt dårlig sag betyder ikke, 
at en per son eller institutions ryg er plettet 
for evigt. 

uvvu-undersøgelse ikke nok
KU har vedholdende henvist til, at Udval-
gene Vedrørende Videnskabelig Uredelig-
hed (UVVU) er det korrekte sted at få sa-
gen undersøgt, men det tilfredsstiller ikke 
Peter Paghs ønske om en tilbundsgående 
undersøgelse. 

»Udvalgene er en velegnet konstruk-
tion, hvis universitetsledelsen ikke ønsker 
at tage stilling til en sag og dermed blive 

fedtet ind i den. Omvendt kunne man også 
sige, at de slipper for at tage ansvaret i den 
her sag, fordi de altid kan sige, at det har 
UVVU afgjort,« siger han. 

Ifølge Ellen Margrethe Basse, professor 
i Retsvidenskab på Aarhus Universitet og 
medforfatter til bogen ’Plagiering og anden 
videnskabelig uredelighed’, kan UVVU ikke 
løse KU’s troværdighedsproblem.

»Det er universiteternes primære opgave 
at sikre tilliden til forskningen. Det kan 
UVVU ikke, fordi udvalget har en afgræn-
set opgave,« siger hun i Dagens Medicin. 

Ifølge Ellen Margrethe Basse taler stati-
stikken imod, at Milena Penkowa vil blive 
dømt for videnskabelig uredelighed, og det 
hænger sammen med, at UVVU har til op-
gave at sikre den anklagede forskers rets-
sikkerhed. Således skal der være tale om, 
at forskeren har handlet med forsæt eller 
med grov uagtsomhed.  

Kun syv procent af de anklagede er 
således blevet stemplet som uredelige de 
seneste seks år.

vil ikke skære hjørner
KU’s bestyrelsesformand Nils Strandberg 
Pedersen har senest afvist kravet om en 
uvildig undersøgelse i et indlæg i Politiken 
den 1. februar.

»Københavns Universitet tager sagen 
meget alvorligt. Men universitetet kan ikke 
begynde at skære hjørner eller at nedsætte 
selvbestaltede domstole, fordi der er en 
stemning for, at det skal gå hurtigt. Vi har 
en pligt til både at sikre Københavns Uni-
versitets høje renommé, et højt niveau af 
forskning og de enkelte forskeres retssik-
kerhed,« skriver bestyrelsesformanden.

KU har i stedet bedt Kammeradvokaten 
om en redegørelse til videnskabsministe-
ren.

 clba@adm.ku.dk
chz@adm.ku.dk
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Dramaet om den anklagede hjerneforsker Milena 
penkowa tager til. Vi mødte hovedpersonen og 
gav hende fri taletid om at være en særegen kvinde, 
der hædres af systemet og bekæmpes af fagfæller.

 

»Det er mere synd for 
ku, end det er for mig«
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Af Sune Engel Rasmussen, Christoffer Zieler og 

Richard Bisgaard

Måske er den sundhedsvidenskabelige 
verden et usundt sted at opholde sig. Hvis 
Milena Penkowa har ret, er der knive gemt 
i kitlerne, og gammelt nag kan slumre 
i korridorerne i årevis for pludselig at 
flamme op og ødelægge en karriere. Pen-
kowas egen karriere har nu fået et skud 
for boven af det, der af hendes kritikere er 

blevet kaldt den potentielt største skandale 
i dansk forskningshistorie.

Efter at være krøbet i flyverskjul, mens 
sagen blev rullet ud på forsiden af landets 
aviser, er hjerneforskeren nu gået ud i of-
fentligheden for at forsvare sig. Med inter-
views i blandt andet Politiken, Deadline og 
nu Universitetsavisen er Penkowa klar med 
sin forsvarstale. 

»Universitetsavisen er vel egentlig det 
vigtigste medie for mig at give interview 
til. Jeg er glad for at få chancen for at       > 
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2002: Doktordisputatsen
Milena Penkowas doktordisputats afvises af et enigt bedøm-

melsesudvalg bestående af tre danske forskere. De antyder 

uredelighed i Penkowas forskning, især et forsøg med over 

1.000 rotter, som får påført en form for sklerose, vækker deres 

undren og mistanke. Penkowa dokumenterer ikke sine forsøg, 

og antallet af dyr er opsigtsvækkende.

  Daværende dekan Ralf Hemmingsen indhenter med 

Penkowa og bedømmernes samtykke en ’second opinion’ hos 

en svensk og en norsk professor for at afklare, om der er grund 

til at sende sagen til UVVU. De to eksperter bedes i et brev af 8. 

december 2003 om at tage stilling til udvalgte kritikpunkter. 

Spørgsmålet om rotterne undersøger Hemmingsen selv.

  Den norske og svenske ekspert konkluderer i deres ud-

talelse af 13. februar 2004, at der hverken er grundlag for at 

rette væsentlig kritik mod Penkowas arbejder eller at sætte 

spørgsmålstegn ved redeligheden af hendes forskning. Tværti-

mod finder de det sandsynligt, at bedømmelsesudvalget har 

misforstået de ’påklagede punkter’ og opfordrer fakultetet til 

at vurdere, om bedømmelsesudvalgets medlemmer har haft 

’tilstrækkelig evne og vilje til at trænge ind i materialet og de an-

vendte metoder.’ Ralf Hemmingsen tager vurderingen til følge.

8. marts 2004 får Milena Penkowa en uforbeholden undskyld-

ning af Hemmingsen, der på dekanatets vegne dybt beklager 

den behandling, bedømmelsesudvalget gav hendes disputats 

og tilbyder hende en ny vurdering af et andet bedømmelsesud-

valg. Han »tager til efterretning,« at Milena Penkowa i et brev 

har erkendt »ikke nærmere at kunne dokumentere hovedpar-

ten af de forsøgsdata, der er gengivet i en tabel 1 i delarbejde 

6.«  Penkowa genindleverer ikke sin disputats, men skriver en 

opdateret version – uden artiklen med de omfattende rot-

teforsøg – som godkendes af et nyt internationalt sammensat 

bedømmelsesudvalg i 2006. 

2008: Bock-sagen
I 2005 lander Milena Penkowa en rekordstor treårig bevilling fra 

den private IMK Almene Fond og opretter sit eget Neuroprotec-

tion-laboratorium. Som videnskabelig ’tovholder’ på Penkowas 

projekt bliver professor Elisabeth Bock opsøgt af studerende, 

der undrer sig over de konklusioner, som Penkowa udleder af 

deres rådata. De gentager Penkowas analyser, men genfinder 

ikke hendes resultater. Fakultetets ledelse under dekan Ulla 

Wewer sender sagen til Praksisudvalget, som har tilsyn med 

forskningskvaliteten på KU.

  Praksisudvalget undersøger sagen ved en kort hørings-

proces. Elisabeth Bock anfægter undersøgelsen, fordi ingen 

analyserer de omstridte prøver, og ingen taler med de stude-

rende. Hun bliver dog sat på plads af daværende formand for 

Praksisudvalget, juraprofessor Carsten Henrichsen. I Politiken 

erkender Henrichsen dog i dag, at man ikke kunne »foretage en 

egentlig efterforskning, fordi det kræver et stort apparat.« 

I 2009 modtager Penkowa efter indstilling fra KU’s rektor Ralf 

FEm sagEr moD milEna PEnKowa

tage til genmæle over for universitetets 
studerende og ansatte,« siger hun, da vi 
møder hende i den lille, ryddelige og spar-
tansk indrettede toværelseslejlighed på 
Vesterbro. 

Nede på fortovet lyser hendes røde 
sportsvogn op som et nyrigt fremmed-
legeme i et gammelt arbejderkvarter. 
Lejligheden er af mere beskeden karakter. 
Væggene er hvide, Arne Jacobsen-stolene 
sorte med hvide fartstriber på ryglænene, 
der står godt til den moderne chaiselong i 
sort læder, og som hun glæder sig til at få 
tid til at flyde ud i en hel dag i selskab med 
en roman af Brett Easton Ellis, som er hjer-
neforskerens yndlingsforfatter. Indtil nu er 
den mest blevet brugt til strækøvelser efter 
de daglige træningsrunder på den store 
fitnessmaskine, som gør det ud for hygge-
krog i hjørnet bag spisebordet.

I det andet rum er der kun plads til en 
stor dobbeltseng, hvorfra man nyde udsig-
ten ind mod Rådhuspladsen eller som den 
forgangne nat følge liveudsendelserne fra 
Oscar-uddelingen i Hollywood fra den 42 
tommer store fladskærm på væggen over-
for. Her pryder også alle beviserne på en 
kometkarriere: præmier, æresbevisninger, 
diplomer, portrætmalerier af Penkowa 
selv. 

Hendes stemme er rolig og elskværdig, 
og hundehvalpen, som hun smilende hol-
der tilbage, danser rundt om gæsterne. 
Penkowa ligner langt fra en kvinde, der 
lige har opsagt sin stilling, fået stillet 
spørgsmålstegn ved sit gode omdømme, 
tilbagebetalt flere hundrede tusinde kroner 
og er blevet hvirvlet rundt i mediemøllen i 
to en halv måned. 

»Nej, jeg føler ikke min karriere ligger 
i ruiner. Det ville den også kun gøre, hvis 
der var nogle af anklagerne, der var sande. 
Nogen tror, at de kan få mig ned under 
gulvtæppet, men derned kommer jeg al-
drig,« insisterer hun. 

»Det har altid været en del af gamet på 
Panum at rejse sager mod hinanden til 
højre og venstre. Det eneste nye i det her 
er, at det skulle markedsføres i pressen,« 
siger hun. 

Institutlederens anklage
Milena Penkowa, som modtog den pre-
stigefyldte Eliteforsk-pris i 2009, har haft 
en række anklager på halsen i sin tid som 

forsker. Offentligheden har kendskab til 
mindst fem, hvoraf de tre, der foreløbigt 
er afklaret, er endt uden kritik af Milena 
Penkowa. Den seneste i rækken er den 
påståede uredelighedssag, der i december 
førte til, at hun opsagde sin stilling på Insti-
tut for Neurovidenskab og Farmakologi på 
Københavns Universitet – hvorfra hun i øv-
rigt siden marts har været suspenderet på 
grund af en personalesag, som medierne er 
juridisk forhindret i at beskrive på grund af 
navneforbud. 

Den påståede uredelighedssag, der er 
blevet indbragt for Udvalgene vedrørende 
Videnskabelig Uredelighed (UVVU) blev et 
offentligt anliggende, da Weekendavisen 
i november afslørede en række lækkede, 
fortrolige dokumenter fra universitetet. 
Heriblandt et notat fra hendes institutleder 
Albert Gjedde, der opsummerede med 
ordene: 

»Samlet set sandsynliggør forløbet dels 
en så groft uagtsom udøvelse af videnska-
belig praksis, dels en så groft uagtsom ud-
øvelse af praksis for vejledning og ledelse 
af yngre forskere og omgang med kolleger, 
at Milena Penkowas troværdighed som 
forsker og forskningsleder kan være varigt 
belastet.«

Sagen kunne være undgået
Det begyndte, mens Milena Penkowa var 
suspenderet fra instituttet. Her fik Albert 
Gjedde angiveligt en henvendelse fra to af 
Penkowas studerende, der var bekymrede 
over ikke at kunne genskabe professorens 
forsøg i laboratoriet. Gjedde indsamlede 
herefter nogle vævsprøver, som han sendte 
til en kollega i Aarhus, og en i København, 
som viste sig ikke at kunne reproducere 
forsøgene.

»Hvis man har et regulært spørgsmål, 
der hviler på et ordentligt grundlag, så 
kan en kanariefugl rejse en sag for UVVU. 
Man behøver ikke smide det på forsiden af 
aviserne,« mener Penkowa selv om sagens 
udvikling. 

»Man kunne have startet med at komme 
og spørge mig, og så kunne man have af-
klaret det pågældende spørgsmål. Men det 
er jo ikke sket.« 

Ifølge Penkowa har hendes chef, institut-
leder Albert Gjedde, aldrig sat sig sammen 
med hende ved et mikroskop og kigget på 
de mistænkte vævsprøver. Havde han gidet 

gøre det, havde der aldrig været en sag, 
mener hun.

Men nu er der en sag. Penkowa er nu 
indklaget for Udvalgene vedrørende 
Videnskabelig Uredelighed (UVVU), og 
anklaget for at manipulere eller fabrikere 
forskningsresultater.

Ifølge Penkowa selv er sagen et udtryk 
for et fagligt miljø, hvor alle kneb gælder 

i kampen om forskningsmidler og patent-
kroner, og hvor hun med sin åbenmundede 
facon og omfavnelse af den sanderske eli-
tetankegang er ekstra udsat for misundelse 
og karaktermordforsøg. 

penkowas side af sagen
Penkowas modangreb, som hun præsente-
rer det for Universitetsavisen, kommer fra to 
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Hemmingsen den højtprofilerede EliteForsk-pris og 1,1 mio. kro-

ner. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet forfremmer hende til 

professor i en etårig stilling samme år.

2010: Suspensionen 
Milena Penkowa suspenderes i foråret 2010 på grund af en 

personalesag, som Universitetsavisen på grund af navneforbud 

er afskåret fra at beskrive. Københavns Universitet har været 

vidende om den sag, der lå til grund for suspensionen siden 

2008, et år før Penkowa fik EliteForsk-prisen og blev udnævnt til 

professor.

  Kilder i KU’s ledelse forsvarer sig med, at man i flere om-

gange i 2009 rykkede for oplysninger om sagen, men var juridisk 

afskåret fra at gribe ind før i 2010.

2010: Misbruget af  
forskningsmidler
I efteråret 2010 konkluderer IMK Almene Fond, som støttede 

Milena Penkowa med 5,6 millioner kroner i 2005, at hun har 

brugt en stor del af pengene på formål, fonden ikke kan accep-

tere. Det er ikke første gang, den godgørende fond har brændt 

sig økonomisk, for den har tidligere med millionbeløb støttet 

lægen Søren Ventegodt, hvis alternative behandlingsmetoder 

vakte furore i 2005.

  Den 12. november 2010 skriver fonden til KU, at Penkowa 

har et »potentielt uberettiget forbrug af fondens støtte på  kr. 

3.139.207,77.« Af de tre millioner har Penkowa brugt 385.000 

kroner på rejser og taxakørsel, og 131.000 kroner på restaurant-

besøg og repræsentation, skriver fonden. 

  KU-ledelsen vælger at tilbagebetale omkring to millioner til 

IMK Almene Fond. Milena Penkowa oplyser senere, at hun selv 

har erstattet et mindre beløb på 276.000 kroner, hun har brugt 

på juridisk bistand. Dermed betragter KU sagen som lukket.

KU begrunder tilbagebetalingen med, at universitetet gerne 

vil stå sig godt med fonde generelt, og i et interview publiceret 

til KU’s ansatte på universitetets intranet oplyser rektor, at 

»størstedelen af pengene er brugt til forskning, men ikke alle til 

det ansøgte formål.« 

2010: uvvu-sagerne
Sagen begynder, da to af Penkowas studerende henvender sig 

til institutleder Albert Gjedde, fordi de er urolige over resultater, 

de skal publicere sammen med Penkowa. Det drejer sig om 

nogle analyser af væv fra lymfekræftpatienter, som ideelt skulle 

indeholde en særlig høj forekomst af nogle bestemte proteiner. 

Opdagelsen skal bruges til at udvikle lægemidler mod kræft. 

De studerende har ikke fundet nogen specielt høj forekomst af 

proteinerne, men da Penkowa fremsender et udkast til artiklen, 

er deres resultater ændret, så der nu optræder en betydelig 

højere forekomst.

  Albert Gjedde indsamler væv fra Milena Penkowas labo-

ratorium, som han sender til tjek hos en ekspert i Aarhus og 

København. Begge konkluderer, at de i alt 53 prøver er af en så 

ringe kvalitet, at det end ikke lader sig gøre at analysere dem 

og foretage relevante optællinger i dem. Sagen er nu sendt til 

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed. 

I en parallel sag er UVVU også blevet bedt om at tage stilling til 

en påstand om, at Penkowa har fabrikeret data om nogle forsøg 

med mus i en publiceret artikel. Forsøgsdyr er underlagt en nøje 

kontrol. Angiveligt viser dokumenter fra dyrestalden, at Pen-

kowa kun har fået udleveret fem mus, men i artiklen optræder 

mindst 24. 

  Begge sager vil – måske – blive afgjort af UVVU i år og 

offentliggjort i anonymiseret form i udvalgenes rapport ved 

udgangen af 2011. 

vinkler. For det første er hendes modstande-
re i denne sag de sædvanlige gamle fjender, 
der af forskellige årsager har et horn i siden 
på hende, eller som hverken har viljen eller 
evnen til at forstå hendes forskning. 

For det andet kan hendes kritikere ikke 
reproducere hendes resultater, af den simp-
le grund, at de bruger en forkert metode. 
Desuden har de to professorer, der har 

efterprøvet hendes materiale, aldrig fået 
et ordentligt grundlag at vurdere hendes 
resultater på. Dels fordi Albert Gjedde ikke 
sikrede sig, at han sendte det rigtige væv 
ud til professorerne, dels fordi han ikke 
fortalte dem, hvad det præcis var, de skulle 
reproducere, fortæller hun.

»Han burde have spurgt mig, hvad det 
var for noget væv, og hvilken metode der 

var blevet brugt. Han bad en, der ikke har 
haft noget med studiet at gøre, om at tage 
noget væv, som han så sendte rundt i lan-
det,« siger hun.

Kernen af sagen er Penkowas tællinger 
ved mikroskopering af celler fra patienter 
med lymfekræft. Ved at farve vævsprøver 
med forskellige immunfarvninger, som 
markerer forskellige proteiner, mente Pen-

kowa at have påvist en ændret forekomst i 
kræftcellerne af proteinet metallothionein, 
som Penkowa har baseret det meste af sit 
videnskabelige virke på. Opdagelsen skulle 
kunne bruges til bedre diagnostik af under-
typerne af kræftformen.

to forskellige metoder
Institutleder Albert Gjedde med de hårde 
anklager er specialist i imaging, fortæller 
Penkowa – screeninger af væv eller hjer-
nescanninger – hvilket er fundamentalt 
forskelligt fra det, hun selv laver.

»Det, jeg gør, er at tælle cellelegemer 
fra specifikke celletyper i et meget lille 
område på et bestemt sted i vævet, og 
det kan beskrives som noget, der sva-
rer til at tælle træerne nede på Sønder 
Boulevard,« siger hun og nikker mod 
vinduet. 

»I imaging laver man en screening hen 
over hele væv og tager alt farveprodukt, 
man ser, med. Det svarer til, at man vil 
screene hele Sjælland for farven grøn. Så 
får man græsplæner, facader, tøj, biler, en 
hel masse ting, og det giver et andet tal. Og 
de to tal, henholdsvis træerne på Sønder 
Boulevard og alt grønt på Sjælland, hvor 
sandsynligt er det, at de er ens eller blot 
sammenlignelige? Det er tæt på nul, ikke? 
Det er dybest set der, striden står.« 

Men Albert Gjedde ved jo godt, at der fin-
des forskellige metoder.

»Det bør han i hvert fald vide, men på 
det punkt har han været helt uden for ræk-
kevidde. Det har jeg forklaret ham, og han 
har siddet og nikket på de rigtige tidspunk-
ter, men så har han alligevel ikke taget det 
til sig.«

usandsynligt ensartede prøver
Penkowas forskning kritiseres for, at der 
næsten ikke er nogen spredning i de mis-
tænkte prøver, og at hun har registreret en 
biologisk set helt usandsynlig ensartet høj 
forekomst af proteiner. Og det selv om prø-
verne faktisk er for dårlige til at vise noget 
som helst, lyder kritikken. Penkowa afviser 
kritikken som misforstået. 

Til disse forsøg brugte hun humanvæv, 
der ikke er lige så flot bevaret som dyre-
væv. Der vil altid være noget ude i kanten 
af humanvævet, der er ubrugeligt, fordi 
der når at ske en mikroforrådnelse i den tid 
fra vævet tages ud af patienten, til det put-

“Nogen tror, at de  
kan få mig ned under 
gulvtæppet, men derned 
kommer jeg aldrig“



12    U N I V E R S I T ETS AV I S E N   1  ◆   2 0 1 1

tes i fiksativ. Modsat bliver cellerne i et dyr 
fikseret og præserveret, så snart dyret dør, 
forklarer Milena Penkowa. 

»Hvis man i samtlige prøver laver en 
screening hen over det hele, inklusive de 
områder, der er i mikroforrådnelse, og når 
farvningen i sådan noget væv samtidig 
ikke er jævnt fordelt, så vil det give en stor 
spredning. Men hvis man derimod vælger 
at tælle tilstedeværende cellelegemer i et 
meget lille område ud fra, at der skal være 
homogen farvning i hele området, så giver 
det sig selv, at spredningen bliver ganske 
anderledes lav.« 

Gamle fjender vender tilbage
Milena Penkowa er særegen, »for nogle 
ubegribelig eller mærkelig,« som hun selv 
formulerede det i sin præsentation ved 
overrækkelsen af Videnskabsministeriets 
Eliteforsk-pris i 2009. Hun er, om nogen, 
inkarnationen af den elitisme, som tid-
ligere videnskabsminister, og Penkowas 
personlige ven, Helge Sander bragte til 
universiteterne. Derfor, mener hun, har 
hun også skaffet sig mange fjender i løbet 
af sin korte, hektiske karriere.  

»Jeg er flere gange tidligere blevet fri-
kendt, og nu er det dejlig opportunt for 
dem, der tidligere har rejst sager, at hyle 
op med nøjagtig samme kritik, som de 
dengang ikke kom særlig langt med,« siger 
hun med særlig henvisning til to personer, 
professorerne Per Soelberg Sørensen og 
Elisabeth Bock, som begge har en historie 
med Penkowa. 

Da Penkowa indleverede sin doktordis-
putats i 2001, sad Per Soelberg Sørensen 
i bedømmelsesudvalget. Disputatsen blev 
forkastet med antydninger om uredelig-
hed, hvorefter den daværende dekan for 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Ralf 
Hemmingsen, højst uortodokst valgte at 
sende den til et eksternt, nordisk panel for 
en ’second opinion.’ Med Penkowa og be-
dømmernes accept formulerede fakultetet 
fem spørgsmål, der skulle afgøre, om der 
var ammunition til en UVVU-sag.

Panelet nøjedes ikke med at afvise an-
klagerne om uredelighed, men gav også en 
ordentlig røffel til det danske bedømmel-

sesudvalg. Per Soelberg Sørensen er i dag 
blandt initiativtagerne til den anmodning, 
58 forskere har sendt til KU’s bestyrelse 
for at få en uvildig kulegravning af hele 
forløbet.

Gamle klager
Det samme er Elisabeth Bock, Penkowas 
tidligere samarbejdspartner, som i 2007 
anholdt Penkowas forskning, fordi hun ik-
ke kunne reproducere en række resultater. 
Det såkaldte Praksisudvalg på Københavns 
Universitet kunne ikke finde belæg for 
uredelighed, hvilket Elisabeth Bock i et læ-
serindlæg i Weekendavisen siger skyldtes 
en mangelfuld undersøgelse.

»Men når en anklage én gang er blevet 
fremsat og afvist, så må man ikke frem-
sætte den igen, med mindre man har fået 
afgørende nyt i sagen, fortæller Penkowa 
og henviser til et læserbrev af forman-
den for Praksisudvalget, dr. jur. Carsten 
Henrichsen i Weekendavisen, hvor han 
»afklapsede Elisabeth Bock,« som Milena 
Penkowa formulerer det.

Før 2007-sagen valgte Milena Penkowa 
netop Elisabeth Bock som tovholder på det 
forskningsprojekt, der er endt med at koste 
KU cirka to millioner, og Penkowa selv 
276.000 kroner i tilbagebetaling til IMK Al-
mene Fond på grund af fejl i procedurerne 
vedrørende anvendelsen af forsknings-
midler. Men det er ikke hele historien, 
siger Penkowa, for projektet førte faktisk 
til et patenteret farmakon, som Bock og 

Penkowa solgte i fællesskab så sent som i 
efteråret 2010.

»Der kom faktisk et lægemiddel ud af det 
her, hvilket er lidt af en solstrålehistorie, 
og det fejrede vi på en restaurant, hvoref-
ter vi cirka en måned senere underskrev 
aftalen, hvor vi solgte patentet. Samtidig 
var der så en avis i gang med at forberede 
en historie, hvor den selv samme person, 
man fejrer med, dolker én ned bagfra,« for-
tæller Milena Penkowa med henvisning til 
Weekendavisens omtale.

»Men det er så, hvad det er,« fortsætter 
hun. »Det nytter ikke at være for skrøbelig, 
hvis du vil overleve i forskningsverdenen. 
Forskningen er som altid det vigtigste, og jeg 

kan godt sidde og fejre et patent med hende 
og samtidig vide, hvem hun også er. Jeg vil 
bare have forskningen ud at gøre gavn.« 

De lange knives fakultet
For Milena Penkowa er forskning også 
konkurrence, og Elisabeth Bocks kritik er 
et forsøg på at få revanche for 2007-sagen.

»En ting er at være en dårlig taber, noget 
andet er at en være en fuldstændig skam-
løst dårlig taber. Og hvis hun virkelig selv 
havde troet, at der var noget galt med min 
forskning, så havde hun vel afbrudt samar-
bejdet med mig. Det havde jeg da gjort.«

Det er der så andre, der har gjort, fremgår 
det af artiklerne i Weekendavisen.

»Jeg er blevet spurgt om, hvorfor sam-
arbejdet med Juan Hidalgo (fra Barcelona, 
red.) er blevet afbrudt. Mig bekendt er 

samarbejdet ikke blevet afbrudt, vi har så 
sent som for en måned siden deltaget i en 
fælles ansøgning.«

Professor Bente Klarlund Pedersen har 
også afbrudt samarbejdet med dig? 

»Med Bente Klarlund var der tale om 
et fælles projekt, der blev afsluttet, så det 
har aldrig været meningen, at samarbejdet 
skulle fortsætte. Af den simple grund, at 
hun ikke er hjerneforsker.

Hun har ifølge Weekendavisen sagt, at 
hun bad dig om at forlade sit center.
»Hun var utilfreds med, at jeg ikke lavede 
muskel-forskning, som er Bente Klarlunds 
projekt, ikke mit, og det var på trods af 
at Bente Klarlund ikke kunne afse midler 

fra sit center til den forskning, hun afgav 
bestilling på. Jeg ville lave hjerneforskning 
og desuden kunne jeg naturligvis ikke selv 
finansiere Bente Klarlunds bestillingsar-
bejde. Det havde vi så nogle diskussioner 
om.« 

Så er der de studerende, der angiveligt 
har forladt dig, fordi de ikke ville have deres 
navn på en artikel sammen med dig.
»Der er ikke studerende, der har forladt 
mig. Der er studerende, der planlagt er 
stoppet i gruppen. For eksempel en, der la-
vede et speciale, og som ikke deltog i en 18 
måneder senere færdiggjort artikel, fordi 
artiklen ganske enkelt ikke var baseret på 
specialets indhold, ligesom studenten ikke 
opfyldte kriterierne for medforfatterskab.

Jeg kan da godt forstå, hvis hun er ær-
gerlig over det, men hun brugte bare så 

trofASt

»KU er virkelig stedet, hvor du kan udleve enhver 

drøm om fri forskning, og der er ingen, der er 

mere KU-fi  l end jeg, og det bliver jeg ved med 

at være.«

“De kan tage dit laboratorium, de kan 
smadre din gruppe, de kan gå på forsiden 
af aviserne, de kan svine dig til, men de kan 
ikke tage det, du har inde i hovedet. ”
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SNART FÆRDIG 
SOM BACHELOR?
Hvis du snart afslutter en bachelor, overvejer du måske, hvordan du kan målrette kandidatdelen af din uddannelse, så
du bliver særligt eftertragtet den dag, du er færdiguddannet.

Du kan blive mere afklaret, når LIFE – Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet holder  
åbent hus den 11. februar om Environmental Chemistry and Health, Animal Science og 14 andre kandidatuddannelser.

Læs mere på vores mobilsite m.LIFE.ku.dk/LIFErideaway

LIFEs 16 kandidatuddannelser

•	 Agricultural	Development
•		 Agricultural	Economics
•		 Agriculture

•		 Animal	Science
•		 Biology-Biotechnology
•	 Environmental	Chemistry	
	 and	Health

•		 Environmental	and
	 Natural	Resource	Economics
•		 Food	Science	and	Technology

•		 Forest	and	Nature	
Management	

•		 Gastronomy	and	Health

•		 Human	Nutrition
•		 Klinisk	ernæring
•		 Landscape	Architecture

•		 Landskabsforvaltning
•		 Parasitology
•		 Veterinærmedicin	(dyrlæge)
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mange år på det speciale, så det er ikke un-
derligt, at dets indhold ikke længere er nyt, 
når der er gået et par år.

Desuden er denne udlægning jo alene 
baseret på en helt tredje persons subjektive 
fortolkning – det er hverken studentens el-
ler mine ord.«  

Er det dit generelle indtryk, at dit samar-
bejde med de studerende er godt?
»Jeg kan i hvert fald ikke genkende det bil-
lede, der er postuleret i pressen, eller som 
I lige ridser det op nu. Ligesom jeg blankt 
kan afvise, at der er brugt fondsmidler til 
private ting, ligesom jeg kun kan afvise, at 
der har været manipuleret med min forsk-
ning.«

De forsvundne rotter
Den nuværende UVVU-sag kaster en 
skygge over hele Penkowas videnskabe-
lige bagkatalog, der rummer hen ved 100 
artikler. Ikke mindst den doktordisputats, 
hun indleverede i 2001 er blevet omtalt i 
medierne, på grund af over 1.0000 rotter, 
som Penkowa angiveligt ikke har kunnet 
redegøre for. Der gik to år, før hun fik svar 
på sin disputats.

»Det første, jeg tænkte var, at det nær-
mest var justitsmord. Jeg var fortaler for, 
at det hele skulle undersøges, både dispu-
tats og bedømmere. Så fandt man i Sverige 
og Norge nogle ikoner inden for neuro-
forskning, som får tilsendt nogle trillebøre 
med materialer, og de giver mig ubetinget 
ret efter deres granskning.«

Efterfølgende (i 2004) får Penkowa en 
skriftlig undskyldning og æresoprejsning 
fra dekan Ralf Hemmingsen, der også 
kraftigt irettesætter bedømmerne. Senere i 
2004 indleverer hun en opdateret udgave 
af doktordisputatsen, uden rotteforsøgene, 
som forsvares offentligt i 2006 foran et nyt 
bedømmelsespanel.

Det oprindelige bedømmelsesudvalg mener 
ikke, at de nogensinde har fået en tilfredsstil-
lende forklaring på, hvordan du var i stand 
til at skaffe over 1.000 rotter til dine forsøg?

»For det første er der ikke tale om hver-
ken 1.000 eller over 1.000 rotter. For det 
andet blev der dengang redegjort for forsø-
gene, som består af i alt ni separate forsøg, 
som naturligvis ikke er lavet på én gang. 
Som allerede beskrevet blev de lavet i Bar-
celona og København, og det foregik både 
i et medicinalfirma og ved universitetet. 
Men det må rimeligvis kaldes trist, hvis det 
oprindelige bedømmelsesudvalg har gået 
frustreret rundt med et uløst problem i så 
mange år.« 

Har du den fornødne dokumentation for 
forsøgene?

»Ja, og jeg har fremlagt den i sin tid, 
da sagen blev undersøgt. Det burde hel-
ler ikke være noget problem at fremskaffe 
den – eller tilsvarende materiale i samtlige 
andre sager, man måtte finde anledning 
til at undersøge – idet alt materiale skal 
kunne findes på Universitetet. Det gælder 
eksempelvis også for alle vævsprøver i alle 
andre sager, man måtte finde anledning til 
at undersøge.«

»Jeg har ikke haft adgang til mit labo-
ratorium i snart et år, og jeg går da som 
en selvfølge ud fra, at Albert Gjedde har 
levet op til sit ansvar som institutleder om 
at opbevare samtlige væv, vævsprøver, 
logbøger, forsøgsoptegnelser og så videre 
i overensstemmelse med procedurerne 
herfor. Derfor har jeg også tilbudt UVVU 
at gennemgå det hele skridt for skridt, in-
klusiv mikroskopere de prøver, som Albert 
Gjedde ikke har villet mikroskopere, og det 
går jeg da ud fra må være interessant.« 

»Såfremt jeg skal kunne sige meget mere 
om en sag, der foregik i 2003 og som blev 
bedømt og afgjort i 2004, så vil jeg først 

have mine ting udleveret fra mit laborato-
rium. Det samme forhold gør sig gældende 
i det arbejde fra 1998, som jeg har måttet 
redegøre for uden at have adgang til mine 
egne logbøger, forsøgsoptegnelser med 
videre, hvilket i sig selv er uacceptabelt. 
Det forekommer ikke særlig objektivt eller 
seriøst, at man – som det skete for nyligt 
– beder mig om at redegøre for et arbejde 
udført for 13 år siden, uden at jeg må få 
mine egne forsøgsoptegnelser, journaler, 
logbøger med mere udleveret. Det er use-
riøst, at en institutleder finder det helt for-
svarligt, at jeg alene ud fra hukommelsen 
skal kunne redegøre minutiøst for nogle 
forsøg, der foregik i 1998,« siger Milena 
Penkowa.

håber at blive renset
Gennem sit to timer lange forsvar virker 
Penkowa uanfægtet. Systemer har hædret 
hende, det er hun bevidst om, det vidner 
diplomerne på væggen om, men fagmiljøet 
er i gang med at udstøde hende. Alligevel 
nægter hun at indtage en offerrolle.

»De kan tage dit laboratorium, de kan 
smadre din gruppe, de kan gå på forsiden 
af aviserne, de kan svine dig til, men de 
kan ikke tage det, du har inde i hovedet. 
Det er mere synd for KU, end det er for 
mig,« siger hun og kan godt forstå, hvis 
folk i fremtiden hellere vil give penge til 
neuroforskning i Aarhus eller Aalborg. 

»Men dem, der i sidste ende bliver ramt 
hårdest, det er patienterne. Det er dem, 
der er formålet med hele forskningen.«

Kommer du tilbage til KU?
»Det vil jeg ikke afvise. Slet ikke nu, hvor 

de skal bygge Panumtårnet,« smiler hun.
Hvordan synes du at KU har behandlet 

dig?
»Først er det vigtigt at skelne mellem KU 

og en-to-tre personer, der ikke bruger de-

res tid på at forske. For de her personer, de 
er ikke KU. KU er så meget større og mere 
end det. Og jeg mener stadig, at KU er ver-
dens bedste arbejdsplads, verdens bedste 
legeplads, KU er virkelig stedet, hvor du 
kan udleve enhver drøm om fri forskning, 
og der er ingen, der er mere KU-fil end 
jeg, og det bliver jeg ved med at være. Og 
KU har så mange andre personer af anden 
støbning, at KU har en chance. Og KU’s 
redning er ikke mindst personer som Ralf.«  

»Nu skal jeg selvfølgelig passe på, hvad 
eller hvem jeg omtaler positivt, jævnfør de 
ufine påstande, der har været fremsat. Jeg 
føler det fuldstændig useriøst og latterligt 
at påstå, at jeg skulle have et forhold til 
Ralf. Det siger mere om den, der fremsæt-
ter den påstand, end det siger om virkelig-
heden.« 

Er der noget, du har fortrudt i din hidti-
dige karriere?

»Nej, der er intet jeg ville have gjort 
anderledes. Tværtimod har jeg kun grund 
til at være stolt af det, der er kommet ud 
af min forskning i forhold til patienter og 
fremtidens behandling af hjernecelledød. 
Men jeg skulle måske have overvejet at 
falde ind i mængden en gang imellem. Ti-
den er bare ikke indstillet på, at man ikke 
blender ind. Måske skulle jeg have fået 
gråt hår og skæg.«

Indtil Penkowa får afklaret sin fremtid, 
skriver hun på to bøger, har lavet hjerne-
teater på Betty Nansen Teatret, og lever af 
at holde foredrag, blandt andet om stress 
og krisestyring.

»Man må sige, at hvis folk vil lære hvad 
de skal gøre, hvis alt går imod en, så er de 
kommet til den rette person. Paradoksalt 
nok skal jeg i DR Byen holde foredrag om 
personlig branding. Det er jo urkomisk. Det 
er da timing der vil noget.«
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Bedømmelseskomitéen består af koncernbestyrelsesformand Niels Due Jensen, Grundfos, bestyr-
elsesformand Lars Kolind, Poul Due Jensen’s Fond, tidligere rektor Sven Caspersen, 
Aalborg Universitet, professor Nina Smith, Århus Universitet og professor Preben Terndrup 
Pedersen, Danmarks Tekniske Universitet.

* ) Hvis komitéen ikke finder en egnet kandidat uddeles prisen ikke.

- inden for det tekniske og naturvidenskabelige område

Grundfosprisen er indstiftet af Poul Due Jensen’s Fond i 2001 med det formål at stimulere, anerkende og 
støtte national og international forskning i banebrydende, samfundsgavnlige og fremsynede løsninger in-
den for det tekniske og naturvidenskablige område.
I 2011 lægges særligt vægt på forskning inden for bæredygtige miljøteknologier.

Indstilling til prisen:  Enhver kan bringe kandidater til Grundfosprisen i forslag.
 Indstillingen består af en motivering (max. 3 A4-sider) samt kort CV.

Frist for indstilling:  1. maj 2011.

Grundfosprisen og dens uddeling:  Prisen består af skulpturen “Be–Think–Innovate”
 samt et kontant beløb på 1 mio. DKK
 – 250.000 DKK går direkte til prismodtageren
 og 750.000 DKK til videre forskning inden for området.*

Motiveringen sendes til:  Grundfos Management A/S
 Grundfosprisens sekretariat
 Poul Due Jensens Vej 7
 8850 Bjerringbro
 Mrk: “Grundfosprisen 2011”

Offentliggørelse af vinder:  Prisuddelingen finder sted den 29. september 2011.

Yderligere information: Besøg www.grundfos.dk/grundfosprisen

GRUNDFOSPRISEN 2011
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GrøN GErNING

Af Claus Baggersgaard

De mange hundrede stink-
skabe i laboratorierne på 
Københavns Universitet 
(KU) har fået hovedrol-
len i en strid mellem 
universitetets nye grønne 
miljøprofil og de ansatte og 
studerendes sikkerhed og 
arbejdsmiljø.

Det har nemlig vist sig, 
at stinkskabe belaster mil-
jøet rigtig meget. Faktisk 
udleder blot et enkelt af 
slagsen i værste fald 11 
tons CO2 årligt, eller hvad 
der svarer til udledningen 
fra et dansk parcelhus. 
Da KU samtidig har som 
mål at skære 20 procent af 
sin CO2-udledning inden 
2013, har blandt andet Det 
Naturvidenskabelige Fa-
kultet (Science) foreslået 
at sænke luftgennemstrøm-
ningen i de over 600 stink-
skabe på fakultetet fra 0,5 
til 0,3 meter i sekundet for 
at spare på energien.

Diskussionerne om 
lufthastigheden fik Jørgen 
Stage Johansen, arbejds-
miljøleder på Det Farma-
ceutiske Fakultet (Farma) 
til at trække sig som pro-

sætte ventilationshastighe-
den ned fik laboranterne 
til at gå til et medlem af 
Hovedsamarbejdsudvalget 
(HSU), der viderebragte 
deres bekymring til rektor 
Ralf Hemmingsen.

Dorte Brix, tillidsrepræ-
sentant for laboranterne på 
Farma og formand for HK 
Områdeklubben på KU, for-
klarer, at hun fik hun mange 
henvendelser fra kolleger, 
der ville høre om rygterne 
virkelig kunne passe, så der 
var tydeligvis behov for at 
skabe klarhed om, hvad der 
var op og ned i sagen.

»Vi ved, at det øger risi-
koen at sænke luftgennem-
strømningen, så mange var 
meget bekymrede. Vi sav-
nede en klar udmelding fra 
universitetet om, at KU un-
der ingen omstændigheder 
vil gå på kompromis med 
sikkerheden,« siger hun.

Dorte Brix gør opmærk-
som på, at det ikke kun 
handler om de ansattes 
sikkerhed, men også om de 
studerendes arbejdsmiljø. 

Særligt studerende, der 
er gravide eller har planer 
om at blive det, er nemlig 
allerede bekymrede for at 
deltage i kemiundervis-

ningen, og et lavere sik-
kerhedsniveau vil kun gøre 
det værre. 

Dtu kræver  
dokumentation
Danmarks Tekniske Uni-
versitet (DTU) var igen-
nem en tilsvarende debat 
i forbindelse med en stor 
byggesag, hvor der skulle 
installeres nye stinkskabe.

Ifølge arbejdsmiljøleder 
Lene Hjerrild nåede de dog 
hurtigt frem til at holde 
fast ved kravet om 0,5 me-
ter i sekundet. Derudover 
tester de også, selvom det 
ikke er et lovkrav, om der 
sker udslip fra alle nye 
stinkskabe ved en såkaldt 
sporgasprøve.

»Vi vil gerne være an-
svarlige over for miljøet, 
men det skal ske på et 
oplyst grundlag og uden 
omkostninger for medar-
bejderne. Det betyder, at 
vi vil se dokumentation 
for, at vi kan sætte luftgen-
nemstrømningen ned uden 
at der sker udslip, og det 
er ikke sket endnu,« siger 
hun.

DTU har i stedet instal-
leret følere på sine cirka 
600 skabe, så luftgennem-

strømningen sænkes til 
0,3 meter i sekundet, når 
der ikke står nogen foran. 
Derudover handler det om 
at ændre folks adfærd, så 
man husker at slukke om 
natten, og DTU genanven-
der i vid udstrækning også 
varmen fra sine stinkskabe. 
Lene Hjerrild vurderer, at 
man ved tiltag, der ikke be-
rører selve arbejdssituatio-
nen, kan spare i omegnen 
af 50 procent af skabenes 
energiforbrug.

kan tages op igen
Arbejdsmiljørådet på KU 
har ifølge formanden Mo-
gens Flensted-Jensen efter 
en længere debat truffet en 
principiel beslutning om 
at fastholde kravet om en 
lufthastighed på 0,5 meter 
i sekundet. 

Formuleringerne mang-
ler blot at blive pudset af, 
inden de kan vedtages 
endeligt på et kommende 
møde, men det anser han 
for at være en formalitet.

Rådet begrunder beslut-
ningen med, at der ikke er 
dokumentation for, at en 
lavere lufthastighed er sik-
kerheds- og sundhedsmæs-
sigt forsvarlig. 

»De ansattes bekym-
ringer har på linje med 
sikkerhed og økonomi 
været inddraget. Såfremt 
det måtte ønskes, tager 
Arbejdsmiljørådet gerne 
sagen op igen, men det for-
udsætter, at der kan skaffes 
bedre dokumentation for, 
at andre typer af krav er 
lige så gode og sikre for 
medarbejderne,« siger han.

Spørgsmålet om luftgen-
nemstrømningen skal efter 
beslutningen i Arbejdsmil-
jørådet forelægges Ledel-
sesteamet på KU.

KU har samtidig hen-
vendt sig til Arbejdstilsynet 
for at få myndighederne til 
at tage stilling til spørgs-
målet om lufthastighed. 

Ifølge Jørgen Stage 
Johansen er en væsentligt 
årsag til, at konflikten op-
stod, netop at lovkravene 
er uklare. 

Statens Institut for Strå-
lebeskyttelse, som regule-
rer arbejde med radioak-
tive isotoper, har et præcist 
krav til lufthastigheden på 
0,5 meter i sekundet, mens 
Arbejdstilsynet blot kræ-
ver, at arbejdet skal kunne 
foregå sikkerhedsmæssigt 
forsvarligt. 

Arbejdstilsynet mener 
dog, at en lufthastighed 
på 0,5 meter i sekundet er 
en god praksis, fordi erfa-
ringerne viser, at det giver 
den nødvendige sikkerhed.

clba@adm.ku.dk

Sverige og Finland, lyder 
også på 0,5 meter i sekundet

Han tilføjer, at de an-
satte og studerende hånd-
terer i tusindvis af stoffer i 
laboratorierne, der blandt 
andet kan forårsage akut 
forgiftning, kan eksplodere 
eller give kræft, så han me-
ner, at det er nødvendigt 
med et generelt højt sikker-
hedsniveau.

Projekt ’Sikker kemi på 
KU’ blev netop startet, fordi 
KU – inden fusionen med 
Farma og Life – havde fået 
en lang række påbud fra Ar-
bejdstilsynet, da sikkerhe-
den omkring håndteringen 
af kemikalier ikke var god 
nok, og kvaliteten af stink-
skabe var alt for dårlig.

Beregninger viser tilmed, 
at det er meget begrænset, 
hvad der kan spares ved at 
sænke lufthastigheden i de 
få timer, som stinkskabet 
typisk anvendes per døgn. 
Andre energitiltag kan 
derimod give en væsentlig 
større besparelse uden at 
sikkerheden forringes.

  
Savnede klar  
udmelding
Ønsket fra Science og 
Campus Plan & Byg om at 

jektleder for projekt ’Sikker 
Kemi på KU’.

Gruppen skulle som en 
af sine sidste opgaver ud-
arbejde retningslinjer for 
laboratorieventilation. 

Jørgen Stage Johansen 
følte, at KU var godt på vej 
til at gå på kompromis med 
sikkerheden af hensyn til 
miljøet, og at han ikke hav-
de tilstrækkelig opbakning 
til sine synspunkter.

Brud med praksis
Jørgen Stage Johansen un-
derstreger, at han fuldt ud 
bakker op om ønsket om at 
spare på energien, men det 
må ikke ske på bekostning 
af medarbejdernes sikker-
hed og helbred.

»Vi ventilerer af én 
eneste grund. Det er for at 
beskytte de ansatte og stu-
derende, der håndterer de 
mange farlige kemikalier. 
En luftgennemstrømning 
på 0,5 meter i sekundet har 
vist sig at være god praksis, 
der har været gældende i 
danske laboratorier i rig-
tig mange år, men den er 
nu kommet under pres af 
energihensyn,« siger han.

Kravet i lande, som vi 
sammenligner os med, som 

grønnE sParEKraV  
i KonFliKT mED  
arbEjDssiKKErhEDEn
Arbejdsmiljørådet siger nej til at sænke lufthastigheden i de utallige 
laboratorie-stinkskabe for ikke at udsætte de ansatte for unødig risiko 
for at blive forgiftet og få kræft
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naVnEDiVErsE
foNDE oG lEGAtEr

landsdommer v. Gieses legat
Der indkaldes ansøgninger til årets uddeling af 

Landsdommer V. Gieses Legat. Ifølge fundatsen kan 

der ydes tilskud til udgivelse i værdigt udstyr af histo-

riske, litteraturhistoriske, kunsthistoriske, sproghi-

storiske, geologiske, geografiske og arkæologiske 

værker. Værkernes forfattere skal være danske, og 

udgivelsen skal finde sted i Danmark. Ansøgningen 

bør indeholde: 1) oplysninger om arbejdets indhold, 

2) oplysninger om dets typo grafiske udstyr, 3) detal-

jeret budget over fremstillingsomkostningerne og 4) 

oplysninger om evt. søgt eller opnået støtte til sam-

me formål fra anden side. Ansøgning sendes senest 

d. 1. marts 2011 til Landsdommer V. Gieses Legat, 

c/o Birgit Hüttmann, SAXO-instituttet, Njalsgade 80, 

2300 København S. Der benyttes ikke ansøgnings-

skema. Ansøgninger kan indsendes enten pr. brev el-

ler elektronisk; benyt følgende adresse til de elektro-

niske ansøgninger: bhu@hum.ku.dk. Ansøgninger 

modtaget efter den 1. marts 2011 vil ikke blive taget i 

betragtning. Yderligere oplysninger: Birgit  Hüttmann, 

bhu@hum.ku.dk, tlf. 3532 8139.

cand.mag. karen Iversens legat for 
 nordister og romanister
Formål: Støtte til videreuddannelse i ind- og udland.

Målgruppe: Kandidater el. studerende, herunder 

ph.d.-studerende i romanske eller nordiske sprog ved 

KU, som har kvalificeret sig sprogvidenskabeligt. De 

ansøgere, der ønsker at komme i betragtning, skal 

dokumentere fremragende evner og flid. Evt. ansøge-

re, der kan dokumentere slægtskab med en af eller 

begge legatstifterens forældre, direktør for Køben-

havns Brandforsikring Charles Alfred Iversen og hu-

stru Fernanda  Müller, født Ree, har fortrinsret, hvis 

de i øvrigt er kvalificeret til at opnå støtte.

Tilskud: Der er i år op til 115.000 kr. til uddeling i flere 

por tioner.

Ansøgning: Der foreligger ikke særskilt skema. CPR-

nr. skal oplyses.

Sendes til: Det Humanistiske Fakultet, Njalsgade 80, 

2300 København S, att. Helle Kofoed Schæbel og 

mærket ’Karen Iversens legat’.

Ansøgningsfrist: 28. februar 2011, kl. 12.00.

the Scandinavia-Japan Sasakawa 
foundation
Fonden indkalder ansøgninger til sin årlige uddeling.

Fonden har til formål at fremme udveksling imellem 

 Japan og de nordiske lande, og der kan søges økono-

misk støtte til forskning, udvikling, uddannelse og 

 undervisning inden for medicin, de humanistiske og 

 sociale videnskaber, naturvidenskaber, de tekniske 

 videnskaber og kultur.

På www.sjsf.se findes en vejledning og et obligato-

risk ansøgningsskema. Scandinavia-Japan Sasakawa 

Foun dation, Dansk afdeling, Copenhagen Business 

School, Asia Research Centre, Dalgas Have 15, 2000 

Frederiksberg.

Ansøgningsfrist: 15. februar 2011.

uDNævNElSEr

Jesper lau hansen
EU-RÅDGIVER – Professor ved 

Det Juridiske Fakultet Jesper Lau 

Hansen er udpeget af EU Kommis-

sionen til at indgå i en refleksions-

gruppe, der skal rådgive Kommis-

sionen om den fremtidige regule-

ring af selskabsretten i EU. 

 

reinhard Stelter
FOUNDING FELLOW – Reinhard 

Stelter fra Institut for Idræt er ud-

nævnt som Founding Fellow af In-

stitute of Coaching Professional 

Association. Institute of Coaching 

er som del af Harvard Medical 

School førende inden for coachingpsykologiens udvik-

ling i forskning og praksis. 

tIltræDElSEr

Ny institutleder:  
lars Bo kaspersen 
STATSKUNDSKAB – Lars Bo Kas-

persen bliver ny leder af Institut for 

Statskundskab, når han 1. maj 

overtager posten fra Lars Bille. Lars 

Bo Kaspersen kommer fra en stil-

ling som institutleder ved Department of Business and 

Politics på CBS. 

Ny vicedirektør:  
Anna haldrup 
FORSKNING OG INNOVATION – 

Anna Haldrup tiltrådte stillingen 

som vicedirektør for forskning og 

innovation den 1. januar. Hun kom-

mer fra en stilling som institutleder 

på Institut for Plantebiologi og Bioteknologi på Life. 

BEvIllINGEr

rikke Bergmann
FORSKNING I ØJENSYGDOMME 

– Rikke Bergmann fra Det Farma-

ceutiske Fakultet har modtaget 

1,17 mio. kr. fra Velux Fonden til et 

projekt, der skal forbedre synet hos 

patienter med degenerative syg-

domme i nethinden. 

claus Storgaard 
 Sørensen
FORSKNING I MENTAL RETAR-

DERING – Gruppeleder Claus Stor-

gaard Sørensen, BRIC, har modta-

get knap 2 mio. kr. fra Lundbeck-

fonden til forskningsprojektet 

’Characterization of the X-linked mental retardation ge-

ne BRWD3’. 

Anne Byriel walls
FORSKNING I ENERGISTOF-

SKIFTE – Anne Byriel Walls, Det 

Farmaceutiske Fakultet, har netop 

modtaget knap 3,2 millioner kroner 

fra Forskningsrådet for Sundhed og 

Sygdom til et projekt med overskrif-

ten: The importance of glycogen as energy substrate 

and neurotransmitter precursor in GABAergic signaling. 

flemming Dela
FORSKNING I FEDMEKIRURGI – 

Professor, læge, dr.med. Flemming 

Dela fra Xlab på Biomedicinsk 

 Institut er bevilget 18,7 mio. af det 

strategiske forskningsråd, til et 

projekt, der studerer effekterne af 

fedmekirurgien. 

lennart Bunch
FORSKNING I KEMISKE SPEJL-

BILLEDER – Lennart Bunch, Det 

Farmaceutiske Fakultet, har mod-

taget 1,9 mio. kr. fra Forskningsrå-

det for Natur og Univers til et pro-

jekt med titlen: Asymmetric Multi-

component Reactions – Elucidating the Stereochemisty 

of the Novel EAAT1 Inhibitor UCPH-101. 

Ann tabor
FORSKNING I PRÆTERM FØD-

SEL – Professor, dr.med. Ann Tabor 

fra Rigshospitalets Klinik for Føtal 

medicin og Ultralydskanning har få-

et 1,2 mio. kr. af Lundbeckfonden 

til at finde en metode til at forudsi-

ge om gravide har risiko for svangerskabsforgiftning og 

for tidlig fødsel. 

kristian Strømgaard
FORSKNING I KEMISK BIOLOGI 

– Professor Kristian Strømgaard, 

Det Farmaceutiske Fakultet, har 

netop modtaget 2,5 mio. kr. fra 

Forskningsrådet for Sundhed og 

Sygdom til et projekt med titlen 

Drug-like inhibitors of neuronal protein-protein interac-

tions. 

prISEr

Guldmedalje til  
Sven frøkjær
INDUSTRIPRIS – Dekan på Det 

Farmaceutiske Fakultet Sven 

Frøkjær har modtaget Årets Indu-

stripris fra Danmarks Naturviden-

skabelige Akademi, for at gøde jor-

den for samarbejdet mellem industrien og det akademi-

ske miljø. 

Mogens høgh  
får norsk pris  
FORSKNINGSPRIS – Professor i 

biofysik Mogens Høgh Jensen får 

tildelt den norske Gunnar Randers 

Forskningspris som anerkendelse 

for sin banebrydende forskning i 

kaosteorier, turbulens og komplekse systemer.

Bjarne Strobel  
hædret af DEA
INTERNATIONALISERINGSPRIS 

– Lektor Bjarne W. Strobel, Det Bio-

videnskabelige Fakultet, og grup-

pen bag den internationale kandi-

datuddannelse ’EnvEuro’ (Europe-

an MSc in Environmental Science: Soil, Water and Biodi-

versity) modtog DEAs Internationaliseringspris på 

100.000 kr.
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KUmmEnTar

ralf hemmingsen

Rektor på Københavns 

Universitet

Ea Busch-petersen, formand, 

og Bjarke lindemann Jepsen 

næstformand, Studenterrådet 

ved KU.

Grib chancen
Københavns Universitet skal bruge det talent,  
der kommer inden for vores døre, ordentligt.

uDDANNElSE

Af Rektor Ralf Hemmingsen

DAVID AXELROD, toprådgiver i ameri-
kansk politik, udtalte for nylig til magasi-
net Newsweek, at uddannelse er »det 21. 
århundredes forsvarsbudget.« Nedskæring 
på uddannelse svarer til at overgive sit land 
til fjenden, har han også sagt. Og i State of 
the Union-talen i sidste uge, brugte USA’s 
præsident en stor del af sin taletid på at un-
derstrege vigtigheden af investering i forsk-
ning og uddannelse. For at skabe jobs – og 
for ikke at blive overhalet af Kina. Samtidig 
annoncerede han en decideret uddannel-
ses-offensiv, som skal følge ordene. 

Herhjemme ses også et politisk fokus på 
uddannelse som midlet til vækst og vel-
stand. Også selvom vejen til både retorik 
og budget af amerikansk størrelse er lang. 
Bredt hen over det politiske spektrum 
handler diskussionerne især om, hvordan 
vi får flere kandidater i en fart. 

MEN DE, SOM ANSÆTTER vores kan-
didater, siger, at de har brug for bred, 
dyb og tværfaglig viden. Det er sandt, at 
arbejdsmarkedet har brug for flere kandi-
dater. Men det skal være de rigtige. Her 
må universitetets opgave være at insistere 
på kvaliteten af vores uddannelser. Vi skal 
bruge det talent, der kommer inden for vo-
res døre, ordentligt. 

Derfor taler vi om, at uddannelse skal hø-
jere op på universitetets dagsorden. Også 
selvom det med de nuværende politiske 
prioriteringer gør det svært at få de økono-
miske ender til at mødes på mange uddan-
nelser. 

SOM MED SKØNHEDEN, må løsningen 
ind til videre være, at kvaliteten primært 
skal komme indefra. Vi skal udnytte de 
styrker, som KU allerede har. Eksempelvis 
at vi er uhyre stærke på grundforskning, og 
derfor kan vi bedre end nogen andre koble 
forskning og uddannelse og dermed skabe 
bedre kandidater. 

Eller at vi blandt os har en mængde 
ansatte og studerende med gode idéer til 
at løfte kvaliteten af KU’s uddannelser: 
På tværfaglighed, på faglig dybde eller på 
undervisningsformer, som både inspirerer 
og gearer de studerende til fremtidens 
jobmarked. 

DERFOR IVÆRKSATTE VI sidste år pro-
jekt ’Den gode uddannelse’. Lige før jul 
resulterede det i næsten 160 ansøgninger 
om projekter, der skal løfte KU’s uddan-
nelser. Og om en uges tid offentliggøres 
de omkring 65 projekter, som blandt 
andre Det Uddannelsesstrategiske Råd 
(KUUR) og studenterrepræsentanter har 
været med til at beslutte skal afprøves i 
løbet af året. 

Det er projekter, som vi venter os meget 
af. Alle fakulteter vil opleve et eller flere 
projekter, som beskæftiger sig med et bredt 
udsnit af de udfordringer, vi står over for: 
Kravet om innovative undervisningsfor-
mer, tværfaglighed, internationalisering, it 
og et mere fagligt givende studiemiljø. 

PROJEKT DEN GODE UDDANNELSE er 
kun et hjørne af de samlede bestræbelser 
på at skabe de bedste uddannelser. Men 
det er et vigtigt hjørne, fordi projektet også 
handler om en kulturforandring på KU. Vi 
skal blive bedre til at anerkende, at under-
visere og studieledere er en mindst lige så 
nødvendig sten i universitetets fundament, 
som forskningen. Og et øget fokus er én af 
vejene.

I SIN STATE OF THE UNION-TALE fortalte 
Obama, om dengang Sovjet med Sputnik 
blev de første i rummet. Som svar investe-
rede USA massivt i forskning og udvikling. 
Det betød, at man ikke bare vandt over rus-
serne i kapløbet om en månelanding. Men 
også at der blev skabt en bølge af ikke-mi-
litær innovation og dermed nye jobs. »This 
is our Sputnik moment«, sagde han. USA 
skal igen vinde over resten af verden ved at 
investere i forskning og uddannelse. 

MAN SKAL GRIBE CHANCEN for at sætte 
et fokus, når den er der. Det gælder både i 
det store og det små. KU har lige nu chan-
cen for at sætte fokus på uddannelse. Jeg 
er glad for, at så mange af jer, har grebet 
den, og glæder mig til resultaterne af for-
søgsprojekterne. 

Måske kan de, på deres egen måde, 
skabe en bølge af innovation på KU.  

StuDENtErSYNSpuNkt

Af Ea Busch-Petersen og Bjarke Lindemann Jepsen

REGERINGEN HAR MED Charlotte Sahl-
Madsen i spidsen for alvor skudt forårs-
sæsonen i gang med det ene forslag efter 
det andet om niveaudeling på universitets-
området. 

De allerdygtigste skal både have titler, 
penge og privilegier, de fleste andre skal 
nu nøjes med en etårig kandidat, og man 
skal lukke studier, der efter sigende uddan-
ner til arbejdsløshed.

Let’s face it. De fleste studerende på for 
eksempel Københavns Universitet (KU) får 
langt fra udnyttet det potentiale, de besid-
der. Det skyldes hverken manglende inte-
resse eller intelligens. Det skyldes, at der 
ikke er råd til at give dem en uddannelse, 
der for alvor udnytter de studerendes ev-
ner og talent.

REGERINGEN MENER, at tiltagene skal 
til for at skabe vækst i en trængt økonomi. 
Men det virker mere som om vækstdok-
trinens kanontorden skal være så overdø-
vende, at offentligheden ikke kan høre spa-
reknivens sløve snit. Og vi skal hilse fra de 

studerende på KU og sige, at der allerede 
er skåret ind til benet:

Med Genopretningspakken kørte ud-
trykket ’Vi skal alle spare – også univer-
siteterne’ nærmest på repeat. Men hvor 
rigtig, rigtig mange penge gik til forøgelse 
af forskningsbudgetter under nullernes 
højkonjunktur, skal uddannelserne nu 
stå last og brast med forskningen, når der 
skæres ned. 

Samtidig oplevede KU og de andre 
universiteter i sommer rekordstore optag, 
der efter det indviklede taxametersystem 
burde sikre universitetet flere penge. Men 
ak, finansministeren var så elskværdig at 
modregne det øgede taxametertilskud i 
basismidlerne.

FOR AT VENDE TILBAGE til de nyeste for-
slag, så er det fra regeringens side et smart 
trick at reducere længden på uddannel-
serne med et år for derefter at støvsuge ud-
dannelserne for de frigivne midler og pulje 
dem hos særligt udvalgte elitestuderende. 
Men skaber det egentlig bedre uddannel-
ser, flere arbejdspladser og mere vækst?

Danmark har ikke brug for et A- og B-
hold for studerende. Vi har brug for, at alle 

kommer ud med en uddannelse, der er af 
en sådan kvalitet, at den giver gode mulig-
heder på arbejdsmarkedet. Det er her, de 
dygtigste vil skille sig ud og få de bedste 
jobs og bedste forskerstipendier. Så der er 
absolut ingen grund til at skabe den deling 
allerede i studietiden.

MED ’DEN GODE UDDANNELSE’ har KU 
faktisk allerede vist vejen: I fællesskab – på 
tværs af alle fakulteter og på tværs af stu-
derende, undervisere og forskere – skal vi 
rykke vores uddannelser. 159 ansøgninger 
til Den Gode Uddannelses projektpulje på 
ti millioner kroner vidner om, at nye tiltag 
på undervisningsområdet er både efter-
spurgt og tiltrængt. Men det vidner også 
om, at der er mange, der har idéer til, hvor-
dan man skaber bedre uddannelser på KU. 

I Studenterrådet mener vi, at dette 
arbejde skal bæres videre endnu. Vi skal 
have overbevist politikerne om, at en af 
forudsætningerne for fremtidens vækst i 
dansk økonomi er massive investeringer i 
undervisning og forskning. 

Når det er sagt, så skal vi også have over-
bevist rektor Ralf Hemmingsen og resten 
af KU’s ledelse om, at de fortsat skal prio-
ritere uddannelse. KU skal i år lægge en ny 
strategi, der skal vise vejen frem til 2016. 
I Studenterrådet vil vi knokle for, at vi stu-
derende og vores uddannelser er i centrum 
i den nye strategi.

Stud.elite eller stud.light?
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ViDEnsKabET

SocIoloGI

Af Peter Gundelach

I løbet af de sidste 30 år er danskerne ble-
vet mere tolerante over for indvandrere, 
mere tillidsfulde over for hinanden og over 
for de fleste samfundsinstitutioner og mere 
aktive i foreningslivet. Det er nogle af de 
vigtigste resultater fra den danske værdi-
undersøgelse der er blevet foretaget hvert 
niende år siden 1981. 

Resultaterne er netop blevet publiceret 
i bogen Små og store forandringer – dan-
skernes værdier siden 1981. Undersøgelsen 
peger altså i retning af en øget integration, 
som samfundsforskerne kalder det. Og der 
er ingen grund til bekymring for at der er en 
værdimæssig krise i samfundet eller at sam-
fundet går i retning af en eller anden form 
for værdimæssig opløsning. Tværtimod.

værdiundersøgelsen
Den danske værdiundersøgelse er en del af 
et europæisk projekt. Det er en spørgeske-
maundersøgelse, hvor et tilfældigt udsnit af 
befolkningen i hvert land interviewes med 
samme spørgeskema. Derfor kan man sam-
menligne på tværs af landene. 

Undersøgelsen er 
foretaget siden 1981 
og senest i 2008. Ved 
hver undersøgelse 
er der et stort antal 
spørgsmål, der er iden-
tiske. Derfor kan man 
sammenligne over tid. 
Det gør undersøgelsen 
til en enestående da-
takilde.

Lidt om teknikken: 
I 1981, 1990 og 1999 
blev cirka 1.000 perso-
ner interviewet i Dan-
mark. I 2008 forøgede 
vi antallet til cirka 
1.500. Svarpersonerne 
interviewes i eget hjem 

af en professionel interviewer. Intervie-
wene er – bortset fra i 1981 – blevet gen-
nemført af Det Nationale Forskningscenter 
for Velfærd (tidl. Socialforskningsinstitut-
tet), SFI. I 2008 med en svarprocent på 51. 
Undersøgelsen er finansieret af Sociologisk 
Institut på Københavns Universitet og 
Forskningsrådet for Samfund og Erhverv.

Undersøgelsen dækker blandt andet vær-
dier inden for områderne familie, arbejde, 
politik og religion, og bogen er skrevet af 
eksperter på hvert område.

forandringer ruller langsomt
På de fleste områder sker værdiændringer 
langsomt som bevægelser gennem hele 
befolkningen. 

Det gælder fx for tolerancen over for 
indvandrere. Den har været jævnt stigende 
siden 1981, og selv blandt de mest indvan-
drerkritiske – dem, der stemmer på Dansk 
Folkeparti – er der fra 1999 til 2008 flere, 
der slutter op om en mindre restriktiv ind-
vandringspolitik. 

Vi kan altså ikke finde stærke tegn på 
den voldsomme værdikamp som man 
blandt andet gennem medierne får ind-
tryk af har raset siden 2001. Der er natur-
ligvis forskelle i befolkningens værdier, 
men der er samtidig generelle bevægelser 
i en retning, som de fleste vil opfatte som 
positiv, nemlig øget tilslutning til de for-
hold, som styrker det samfundsmæssige 
fællesskab.

Forandringerne i værdier sker typisk 
som følge af generationsskifter. Folks 
værdier er – meget generelt sagt – nogen-
lunde stabile efter 20-30 års alderen, især 
i forhold til de mest fundamentale værdier 
såsom religion og familie. 

Værdierne grundlægges i barn- og ung-
dommen: Man vokser op under forskel-
lige samfundsmæssige forhold, herunder 
med forskellig opdragelse i familien og i 
uddannelsessystemet. Derfor får hver ny 
generation lidt andre værdier end de ældre 
generationer, og efterhånden som en ge-
neration bliver ældre, ændres værdierne i 
samfundet generelt. 

For den enkelte generation er det som at 
stå på en rulletrappe. Man får sine værdier 
ret tidligt i livet – stiller sig så at sige op på 
rulletrappen – og bevæger sig af sted gen-
nem livet uden at flytte sig ret meget.

I bogen fortolker vi den øgede sam-
fundsmæssige integration som konsekvens 
af ændrede former for opdragelse og 
uddannelse. Kapitlet om familie viser at 
opdragelsen går i retning af nye dyder, det 
vil sige dyder der lægger vægt på hvordan 
man forholder sig til andre. Samtidig har 
uddannelserne skiftet karakter i retning af 
en øget vægt på at man skal forholde sig 

I medierne raser ’værdikampen’. I virkeligheden 
bevæger danskernes værdier sig i ganske langsomme 
og overraskende parallelle strømme

værDIfrED 

Danskerne har ikke en værdi-

kamp kørende, dokumenterer 

forskerne. Når det gælder 

familien, arbejdet, politik og 

religion, er danskerne som 

helhed betragtet en rørende 

homogen gruppe.

peter Gundelach 

er professor på Sociologisk 

Institut. Kronikken er baseret på 

bogen Peter Gundelach (red.):  

Små og store forandringer – 

danskernes værdier siden 1981, 

Hans Reitzels Forlag, januar 

2011.  

læS MErE oM 
uNDErSøGElSEN på

www.danishvalues.dk. 

    små 
 store 
            forandringer

til andre og hele tiden reflektere over sine 
egne relationer til fællesskabet.

 
Sprækker i fællesskaberne 
Det er ikke på alle områder at folk bliver 
mere orienteret mod samfundet som hel-
hed. Et interessant resultat fra kapitlet om 
arbejde er at der er stadig færre der mener 
at ens arbejde skal være samfundsnyttigt. 
Derimod lægger man mere og mere vægt 
på arbejdets indre værdier: muligheden for 
at man kan udfolde sig i arbejdet. 

På andre områder skifter fællesskabet 
mening. Der er en øget tilslutning til fa-
milien, men samtidig har familien skiftet 
karakter. Det er ikke mere den traditionelle 
hierarkiske familie, men en mere demo-
kratisk familie, der er tale om. Og selve 
familiebegrebet er blevet mere rummeligt, 
så det fx omfatter familier med enlige for-
ældre.

Kapitler om religion viser blandt andet 
at flere går i kirke ved højtiderne. Betyder 
dette en øget tilslutning til kirken? Næppe. 
Baseret på en række andre religiøse indika-
torer tolker vi den øgede kirkegang juleaf-
ten som et udtryk for at man indfører nye 
familiemæssige traditioner. Det er fami-
liefællesskabet og ikke det store religiøse 
fællesskab, der trækker.

Modsætningsfyldt syn på  
ytringsfrihed
Selv om der er sket en generel bevægelse i 
retning af øget integration, er der også for-
skelle og modsætninger i befolkningen. Et 
eksempel er holdningen til ytringsfrihed. 

Siden 1981 er der sket en øget tilslut-
ning til ytringsfrihed. Men fra 1999 til 
2008 – det vil sige i perioden hvor vi har 
haft Muhammed-krisen – er en positiv 
holdning til ytringsfrihed steget stærkt 
blandt de højreorienterede, men ikke 
blandt venstreorienterede. Det skyldes at 
folks holdninger til ytringsfrihed ses gen-
nem et politisk filter. 

Hvis man er tilhænger af regeringen, er 
man tilbøjelig til at tolke dens udtalelser 
positivt – og omvendt, hvis man er kritisk 
over for regeringen. Derfor er medier og 
politikere også med til at skabe skift i æn-
dringer i værdierne, men det er som regel 
kun i forhold til mere konkrete politiske 
emner. De grundlæggende værdier ændres 
langsomt, rullende.
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kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t

Krisen kradser og ”kineserne” kommer
- Danmarks vej ud af krisen og ind i globaliseringen

Semester Kickoff 10. februar

Danmark har både statsunderskud og ondt i produktiviteten. Hvad skal vi gøre 
for at fastholde velstanden og skabe vækst? Hvilke grundlæggende reformer er 
der brug for? Er videnssamfundet mere end en floskel, og hvilken rolle spiller 
uddannelse og forskning?

Mød DI’s nye administrerende direktør Karsten Dybvad til debat 
om vejen ud af finanskrisen og ind i globaliseringens tidsalder.

Karsten Dybvad er cand. polit. fra Københavns Universitet, 
tidl. departementschef i Statsministeriet og tiltrådte som 
administrerende direktør i DI 1. december 2010.

Tid:10. februar kl. 14.30 - 16.00 
(herefter reception i Gobelinsalen)

Sted: Festsalen Frue Plads, København K

Tilmelding: event.ku.dk/semesterkickoff

Arrangør: Rektoratet, KUBULUS, Studenterrådet

Sponsor: 

Biologisk specialeprojekt
Kortlægning af ny flåtbåren sygdom

Tick-borne Encephalitis (TBE) er en virussygdom, der spredes af flåter 
mellem mus og hjorte, husdyr og mennesker. Virus har længe været 
kendt fra vore nabolande og Bornholm, men blev i 2009 også fundet 
i skovflåter i Nordsjælland, hvor de gav anledning til alvorlig sygdom 
hos mennesker.

Din opgave bliver at kortlægge og modellere smitterisikoen på  
Sjælland nu og i fremtiden, således at myndigheder kan rådgive om 
forebyggelse og vaccination. Data baseres på indsamling af flåter  
og mus fra potentielle lokaliteter samt DTU-Veterinærinstituttets  
geo- og klimadatabaser. 

Specialet udføres hos eksterne vejledere på DTU-Veterinærinstituttet 
og Statens Serum Institut:
•  Indsamling af flåter og mus på sjællandske lokaliteter
•  Diagnostiske laboratorieanalyser på Statens Serum Institut
•   Epidemiologiske, klimatiske og geografiske analyser på  

DTU-Veterinærinstituttet

Nøgleord: Medicinsk entomologi, Feltindsamlinger, PCR analyser, GIS, 
Statistiske modeller. 

Se hele opslaget på: 
http://www2.bio.ku.dk/bioliv/opslagstavle/opslag.asp?ID=176, 
eller kontakt René Bødker, DTU-Veterinærinstituttet på tlf: 35 88 63 66. 
E-mail: rebo@vet.dtu.dk

KorT nyT
Millioner til forskning i antikkens farver
FORSKNINGSSAMARBEJDE – Carlsbergfondet har valgt at bevilge 

godt 2,2 millioner kroner til Ny Carlsberg Glyptoteks forskning i farver-

ne på antik skulptur. Forskningsprojektet bidrager med ny viden, der 

udfordrer vores billede af Antikken. Skulpturernes rene, hvide marmor 

har været smagsdannende i århundreder. Men grækerne og romerne 

ville faktisk hellere have skulpturerne i ’smagløse’ farver, viser den nye 

forskning.

Glyptotekets projekt ’På sporet af farven’ kan med bevillingen fortsæt-

te frem til 2013. Det bygger på et samarbejde mellem Københavns Uni-

versitets Geologisk Museum/Statens Naturhistoriske Museum; Kunst-

akademiets Konservatorskole; Institut for Kemi ved DTU samt Ny 

Carlsberg Glyptotek og ledes af Jan Stubbe Østergaard. 

penge til bedre studiemiljø
STUDENTERPULJE 2011 – Nu er det den tid på året hvor studerende 

og fagråd kan søge midler til forskellige studiemiljøinitiativer. Alle pro-

jekter er velkomne, men ansøgninger skal gerne være sammentænkt 

med en fysisk lokalitet på KU, hvor studerende opholder sig eller ofte 

bevæger sig forbi eller være en lokalitet på internettet; være økono-

misk realistisk; involvere de studerende aktivt i realiseringen af projek-

tet; styrke relationen mellem de studerende og undervisningsstedet. 

Ansøg via www.studiemiljoe.ku.dk senest 28/2-10. Yderligere oplys-

ning om puljen kan fås hos Thorkil Damsgaard Olsen, e-mail tdo@adm.

ku.dk, tlf. 3532 4616.

humornistisk revy 2011
DELTAGERE SØGES – Hvis du vil synge, spille, skrive, koordinere, hol-

de overblik, finde på, være kreativ, tænke i form og indhold, danse, ana-

lysere, fremhæve det ’unikke’, rime, hygge, forme, mene, udvikle, mær-

ke, bakke op, finde tid... Så skal du da være med til at skabe årets hu-

mornistiske revy med RevyKlubben KUA. 

Læs mere på facebook eller kom til det første møde den 17. februar kl. 

16 på det Ny KUA, Karen Blixens Vej 1, lokale 21.0.19.

ku-professorer slået til riddere af første grad
RIDDERKORSET – Torben Beck Jørgensen, Sven Kreiborg og  Christian 

Wichmann Matthiessen var i audiens hos Hendes Majestæt Dronnin-

gen 24. januar og kvittere for at være blevet dekoreret med Ridderkor-

set af 1. grad.

Professor Torben Beck Jørgensen (billedet tv.), Institut for Statskund-

skab har deltaget i ledelsen af en række større forskningsprojekter, 

herunder DJØF’s projekt om den offentlige sektors vilkår og fremtid og 

folketingets magtudredning. Professor Christian Wichmann 

 Matthiessen (billedet i midten) har på Institut for Geografi og Geologi 

forsket i regional udvikling og bysystemets forandring bl.a. med fokus 

på en model om forpligtende regionale samspil mellem forskningsver-

den, virksomheder og offentlig ledelse. Sven Kreiborg (billedet th.) har i 

25 år været professor i pædodonti og klinisk genetik ved Tandlægesko-

len og har siden 1999 ledet et team på Rigshospitalets Afdeling for Kli-

nisk Genetik. 

Læs mere om de dekorerede professorer på www.uniavisen.dk
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KalEnDEr
Skriftbrug, autoritet og pseudepigrafi
BOGUDGIVELSE – Debatmøde i anledning af bogen 

Skriftbrug, autoritet og pseudepigrafi. Oplæg ved Søren 

Holst, Trine B. Hasselbalch og Finn Damgaard

tid: 8/2 kl. 16.15-18

Sted: Købmagergade 46, 3. sal, Aud. 11

Arr.: Center for Studiet af Bibelens Brug, Lars K. Bruun, 

larskb@hum.ku.dk

 

ægteskabets teologi 
DEBATMØDE – Spørgsmålet om vielser af homosek-

suelle diskuteres af cand.theol. Katrine Winkel Holm; 

rektor ved DBI, cand.theol. Børge Haahr Andersen og 

sognepræst Jørgen Demant 

tid: 8/2 kl. 19.30

Sted: Kældercaféen, Det Teologiske Fakultet, Købma-

gergade 44

Arr. Teologisk Forening. Entré 25 kr.

Made in Spain
SEMESTERSTARTKONCERT – Spansk musik gennem 

fire århundreder med den norske guitarist Tomas 

 Krakowski

tid: 8/2 kl. 20

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

Arr.: Studenterpræsterne, www.studenterpraesterne.

ku.dk 

Institutional development of the Eu
JEAN MONNET LECTURE – Derek Beach, Associate 

Professor, Department of Political Science, Aarhus 

 University: The institutional development of the EU – 

the long term perspective

tid: 9/2 kl. 10.15-12.00

Sted: Centre for Health and Society, Øster Farimags-

gade 5, Room 2.0.63 

Arr.: Institut for Statskundskab

kampen om eksperterne 
INSTITUTDAG – Fire foredrag

tid: 9/2 kl. 13-16 

Sted: Nye KUA, Njalsgade, lokale 23.0.49 

Arr.: Institut for Medier, Erkendelse og Formidling 

Forskning og ekspertise er en efterspurgt vare, men der 

lyder ofte kritik af eksperterne i medier og blandt politi-

kere. Politikere forlanger større nytteværdi af forsker-

nes arbejde, og humanistisk forskning kritiseres under-

tiden for at være mindre lødig end den hårde, naturvi-

denskabelige slags. De traditionelle eksperter fra uni-

versiteterne har i medierne fået konkurrence fra en ny 

type eksperter, fx mediernes politiske kommentatorer.   

Introduktion til psykoanalysen 
FOREDRAG – René Rasmussen taler om Lacans sprog-

begreb

tid: 12/2 kl. 15.00-17.00 

Sted: Vesterbro Kulturhus

Arr.: NLS – København, reneras@hum.ku.dk

history of Science seminar 
FOREDRAG – Alexei Kojevnikov, University of British 

Columbia, Canada: Space-Time and the Russian Revo-

lution: Alexander Friedman and his Contemporaries 

tid: 14/2 kl. 14.15 

Sted: Niels Bohr Institute, Blegdamsvej 17, Aud. D

Arr.: The Niels Bohr Archive, www.nbi.dk/nba 

kulstoffets rejse
AKTUELT FRA FORSKNINGEN – Foredrag: Den tabte 

jord – om kulstoffets rejse fra land til vand af marinbiolog, 

ph.d. Peter Anton Stæhr

tid: 14/2 kl. 19.30

Sted: H.C. Andersens Boulevard 35

Arr.: Videnskabernes Selskab. Gratis adgangskort på  

www.royalacademy.dk 

rune t. kidde og hans skæve 
 totempæl 
FOREDRAG – Rune T. Kidde er forfatter, musiker og teg-

ner. Aftenen indledes med en temagudstjeneste ved stu-

denterpræst Birgitte Kvist Poulsen

tid: 15/2 kl. 19

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6 

Arr.: Studenterpræsterne, www.studenterpraesterne.ku.dk

European Integration
JEAN MONNET LECTURE – Magali Gravier, Associate 

Professor, Copenhagen Business School: Explaining Euro-

pean Integration: (New) integrations theories

tid: 16/2 kl. 10.15-12.00

Sted: Centre for Health and Society, Øster Farimagsgade 5, 

Room 2.0.63 

Arr.: Institut for Statskundskab

 

Indbildningskraftens betydning for 
sundheden
FOREDRAG – Cand.phil. Lars Ole Andersen: Den stærke 

indbildningskraft, det sarte foster og den flyvske fantasi

tid: 16/2 kl. 19.30 

Sted: Medicinsk Museion, Bredgade 62, Auditoriet 

Arr.: Dansk Medicinsk-historisk Selskab

I 1700- og 1800-tallet diskuterede man i hvilken grad mo-

derens indbildningskraft kunne påvirke fosteret. Det var 

diskussioner, der inddrog Guds rolle i skabelsesprocessen, 

sanseindtrykkenes betydning og overvejelser om hvorvidt 

kvinden kunne tillægges en skabende kraft. I foredraget gi-

ves desuden eksempler på andre diskussioner i den samme 

periode om indbildningskraftens betydning for sundhed og 

sygdom. Foredraget bygger på foredragsholderens netop 

udgivne bog ’Før placeboeffekten. Indbildningskraften i 

1800-tallets medicin’.

praksisteorier
FOREDRAG – Ustabilitet og praksis – antropologiske per-

spektiver på vedvarende krise og konflikt af Henrik Vigh, 

 Institut for Antropologi

tid: 21/2 kl. 15.15–17.00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 25.01.53

Arr.: Forum for Samfundsvidenskabernes Filosofi, 

 www.samfil.dk. 

En god nok sexolog
HERTOFT-EFTERMIDDAG – Med Sanne Neergaard, psy-

kolog, samlivsterapeut og sexolog

tid: 24/2 kl. 16.00-18.00

Sted: Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpe-

strengs Vej (opgang 61a)

Arr.: Sex & Samfund og Dansk Forening for Klinisk Sexologi 

Symposium på life
TILTRÆDELSESFORELÆSNINGER – Fire nye profes-

sorer ved Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme  

holder tiltrædelsesforelæsning og reception 

tid: 4/3 kl. 14.15 

Sted: Life, Festauditoriet, Bülowsvej 17

Arr.: Det Biovidenskabelige fakultet

Mød John herschend
ARTIST TALK – Jonn Herschends værker omfatter per-

formances, videoer og installationer

tid: 17/2 kl. 16.00

Sted: Roland Bar, Karen Blixensvej 1, bygning 21

Arr.: Fagrådet for Kunsthistorie og Visuel kultur  

role of the European parliament
JEAN MONNET LECTURE – Dan Jørgensen, MEP, 

The  Danish Social Democrats: The role of the European 

Parliament after the Lisbon Treaty

tid: 23/2 kl. 10.15-12.00

Sted: Centre for Health and Society, Øster Farimags-

gade 5, Room 2.0.63 

Arr.: Institut for Statskundskab

DNA som et garnnøgle 
AKTUELT FRA FORSKNINGEN – Foredrag af profes-

sor, ph.d. Jørgen Kjems 

tid: 28/2 kl. 19.30

Sted: Videnskabernes Selskab, H.C. Andersens Boule-

vard 35

Arr.: Videnskabernes Selskab. Gratis adgangskort på 

www.royalacademy.dk

European commission
JEAN MONNET LECTURE – Jens Nymand-Christen-

sen, Director European Commission, Better Regulation 

& Institutional Issues: The Commission and its present 

role in European policy making

tid: 2/3 kl. 10.15-12.00

Sted: Centre for Health and Society, Øster Farimags-

gade 5, Room 2.0.63 

Arr.: Institut for Statskundskab

tiltrædelsesforelæsning på teologi
TILTRÆDELSESFORELÆSNING – Claudia Welz er ny 

MSO professor ved Afdeling for Systematisk Teologi og 

tilknyttet forskningsprojekterne Samvittighed, selvfor-

ståelse og selvbedrag samt Imago Dei: synet på menne-

skets u-synlighed

tid: 4/3 kl. 14.15

Sted: Købmagergade 44-46, Auditorium 7

Arr.: Det Teologiske Fakultet. Efter foredraget er afde-

lingen vært ved en reception

Mange af naturens byggeklodser har den fantastiske 

egenskab, at de kan samle sig selv i komplekse struktu-

rer ud fra en indbygget formel. Inden for de seneste år  

har forskerne udviklet et nyt felt kaldet ’syntetisk bio-

logi’, hvor man ud fra biologiske molekyler skaber nye  

redskaber og endog primitive livsformer. Med den rette 

DNA-tråd kan man så at sige strikke en DNA-struktur af 

en vilkårlig form. Et eksempel er en DNA-kasse med låg, 

der kan åbnes og lukkes med en gen-nøgle, og som på 

længere sigt kan overvåge et menneskes helbredstil- 

stand samt dosere medicin, præcis hvor den skal bruges.
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DATE AND PLACE April 28th from 10.00 to 18.00  //  The University of Copenhagen, Ceremonial Hall  //  Vor Frue Plads 4, port A. 1168 Copenhagen K

ConferenCe InvItatIon

From thinking IN to acting OUT: Entrepreneurship Education
The Copenhagen Case: An international conference on entrepreneurial teaching at higher 
educations. Hosted by Next Generation and the Danish Foundation for Entrepreneurship.

How do educators apply an entrepreneurial mindset to their teaching? And how 
can we translate entrepreneurial methods and theory into practice? Join teachers, 
researchers and entrepreneurs for a day of presentations and discussions on 

practice based entrepreneurship when teaching at higher educations.

Read more and register at www.ffe-ye.dk/nextgenconference

ENTREPRENØRSKAB

Investing in your future

THE EUROPEAN UNION

The European Social Fund

copenhagen held 
back by Europe

wE wIll MAkE 
Do wIth lESS

By Mike Young, editor 

of University Post

IF YOU ARE READING this, you will 

know that the University Post now 

sits, a bit uncomfortably perhaps, at 

the back of the re-designed Danish 

newspaper. It is as if non-Danish 

students and staff at the University 

of Copenhagen somehow matter less 

than the Danish ones.

For financial reasons, the Universi-

tetsavisen / University Post newspa-

per has been forced to cut back on 

what we offer, and this placing is the 

result of a compromise that we have 

to live with.

We at the University Post fought hard 

to keep our space in the newspaper. 

And we will continue to fight hard for 

you, our international readers. You 

have a right to be represented.

IN THE MEANTIME, remember that 

the printed University Post section 

now covers less than five per cent of 

the stories, features, comments,  

galleries, polls and news on Univer-

sitypost.dk. If you haven’t done it 

already, visit us on Universitypost.

dk, sign up for our newsletter, and 

make sure you are friends with us on 

Facebook and Twitter.

We want your voice to be heard. It is, 

after all, your university too.

Elite PhDs from abroad can help put this university 
among the world’s best. The problem: European degree 
formats and the Bologna process, says prorector

AIMING hIGh

By Mike Young

Four months into the job, 
and second-in-command 
Thomas Bjørnholm will not 
let up. He will just not  
lower the bar: The Univer-
sity of Copenhagen should 
be one of the top 25 univer-
sities in the world, no less.

For a university that is 
ranked good, but not near 
these dizzying heights on 
the most quoted rankings, 
the new prorector’s stan-
dard will leave most  
university people  
awkwardly fidgeting.

But it is out there: Top 
25! And an important part 
of the way to go about it is 
to attract the best interna-
tional PhDs, he explains.

»My analysis is very 
simple. If you want a world 
class university in a coun-
try of five million people, 
you have to be internatio-
nal. In the top 25, no  

Are we all chasing the same 
PhDs? »Yes I think so!« he 
quips. »In one way we are.«

matter what ranking you 
look at, you find complete-
ly internationalised univer-
sities. That is the starting 
point. We need brilliant 

people from the outside,« 
he says.

A benchmark in this  
respect is the physics  
department, the Niels Bohr 
Institute, which has always 
been internationalized, he 
explains.

The University of Copen-
hagen takes in 800 PhDs 
every year, and several 

hundred of them are al-
ready international.

»There is potential in this 
segment,« Bjørnholm says, 
adding that »they can in-

spire us and help improve 
our standards.«

The trouble is, Copenha-
gen is in Europe.

Elite students from 
throughout the world with 
a good bachelor’s degree 
are able to sign themselves 
up right away to a five-year 
programme in the United 
States. Once they are in, 

they face tough academic 
requirements, but the 
students know that when 
they get in, and fulfill these 
requirements, they will get 

their PhD from a top  
university. This leaves 
European universities 
out of the loop, unable to 
attract the ambitious stu-
dents.

»So I suggest we launch 
scholarships for interna-
tional students coming for 
a full PhD for five years 
instead of three, in order 

u n i v e r s i t y  of  c ope n h ag e n
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thomas Bjørnholm
Has a wife and three children. He is a Professor in 

Materials Chemistry and used to head Copenhagen’s 

Nano-Science Center.

what is a prorector
A Prorector is sometimes called a pro-vice chancellor. 

The prorector is deputy to rector and a member of ma-

nagement. In Copenhagen, the prorector role includes 

managing international relations and internationaliza-

tion, communication, research and innovation.

FaCTs

post

to recruit the best students 
from the bachelor level,« 
he says.

A 5-instead-of-3-PhD 
flies in the face of 12 years 
of standardizing degrees in 
Europe through the  
Bologna process. Bologna 
hoped to standardize  
bachelor’s, master’s and 
PhD degrees in Europe, but 
critics say it just entren-
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campus catwalk
Are you into glasses? Raincoats? Or maybe your 

fatherly professor types? University Post wants you 

to vote for the best campus style.

penkowa: Back-stabbed by depart-
ment head
Ex-DR journalist and head of Department of  

Neuroscience and Pharmacology battle it out in the 

comments section after the head of department 

allegedly went behind research fraud accused 

Milena Penkowa’s back and revealed confidential 

information.

court case could allow study grants to 
Europeans 
If European Commission wins court case against 

the Netherlands, EU citizens living and studying 

in Denmark may ultimately get easier access to 

grants for studies outside Denmark.

these doors are made for climbing
Five teams tested their shape and abilities on 18 

climbing walls, and some doors! See galleries on 

Universitypost.dk.

Dieter and petra are here
Copenhagen data confirms a wave of students 

from German universities. 295 German students 

came to Copenhagen in 2010. This is six times as 

many as in 2005.

comment: university! Stop working 
with G4S
University of Copenhagen measures to stop  

working with Israel-linked and controversial 

security firm G4S are just rhetoric, argues Vivian 

Ochanda.

rEAD thE full ArtIclES,coMMENtS 
AND thE rESpoNSES to thEM oN 

Universitypost.dk

froM thE DANISh  
uNIvErSItEtSAvISEN:

feel sorry for copenhagen, not me
Accused of research fraud, brain scientist Milena 

Penkowa, fights back in an interview with the 

Danish newspaper Universitetsavisen: 

»They can take your laboratory, they can break up 

your group, they can put you on the front page, they 

can mess you up, but they can’t take what you have 

in your head. You should feel more sorry for the 

University of Copenhagen, than you should for me,« 

she says.

follow thE BESt of thE NEwS froM 
thE DANISh uNIvErSItEtSAvISEN, IN
ENGlISh oN 

Universitypost.dk

ched the master’s degree 
and devalued the bache-
lor’s instead.

Surprisingly for a top 
man in a university in the 
core of Europe, Bjørnholm 
is frank in his criticism of 
these standards.

»Bologna may be benefi-
cial in Europe but interna-
tionally it is shooting us in 
the foot,« he says, adding 

programme: But then the 
question is, who should 
these 100 be? Should we 
find them through our 
traditional partner univer-
sities, should it be through 
a specific topic that we 
want to allocate resources 
to? We have to work out 
the details, but this is what 
I am working for,« says 
Bjørnholm.

For University of Copen-
hagen administrators and 
staff, with Copenhagen  
already ranking well 
among the best national 
education and research 
institutions in Europe, 
this new push for global 
supremacy may seem over-
ambitious. As it is now, 
Copenhagen has peers like 
Amsterdam, Uppsala, and 
Humboldt in Berlin.

Are you using the right 
scale? Are Harvard and 
Yale, seriously the univer-
sities we want to emulate? 
Why should we be different 
from what we are already? 

»Maybe a place like Ber-
keley would be a good peer 
for us,« Thomas Bjørnholm 
muses, pointing to the 
35,000 student California 
public institution, ranked 
28th on the QS ranking 
where Copenhagen fares 
45th.

»We are analysing what 
it takes, but why shouldn’t 
we have a top-25 univer-
sity? If we want that, it’s 
my job to find out how 
we should do it. It’s not 
just internationalization. 
These top universities have 
a lot of money, they have 
endowments and degrees 
of freedom that we don’t 
have, but one thing is cer-
tain, they all have a higher 
degree of internationali-
zation«.  

Are we all chasing the 
same PhDs?

»Yes I think so!« he 
quips. 

»In one way we are. But 
if there is a change in the 
market, the UK has been 
hit by tuition hikes, and the 
US market has stalled, who 
knows? Maybe there is an 
opportunity for us if we 
can come up with the right 
offer«. 

miy@adm.ku.dk

rEAD thE full INtEr-
vIEw wIth thoMAS
BJørNholM oN 

Universitypost.dk

BIGGEr pErSpEctIvE

A small country like Denmark needs brilliant people from the outside, says prorector 

Thomas Bjørnholm.

that French and German 
colleagues have expressed 
the same sentiment to him.

For elite bachelor  
students looking for a PhD 
in Europe or the United 
States, Thomas Bjørnholm 
says, »a master’s degree is 
just a detour«.

»We need to face the 
music on the international 
scene. For the top universi-
ties in the United States, a 
master’s is considered a  
failure. As a system, Bo-
logna counteracts our 
attempt to attract the best 
worldwide,« he says.  

All chasing the same 
As of now, the specifics of a 
5-instead-of-3-PhD are yet 
to be determined. Details 
on how, and where, the 
university is going to find 
the best students, and how 
to raise the funds, have not 
yet been worked out.

»Study administrators 
have to be heard to see 
how we can manage this, 
and this is not trivial. The 
idea is to offer a hundred 
places a year under this 
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Det vidste du ikke …
Videnskab behøver ikke være kedelig, blot fordi den er saglig. Faktisk er 
der masser af kulørte, underfundige, tankevækkende eller helt igennem 
gakkede nyheder fra forskningens verden at finde på nettet, hvis man 
bare leder lidt bredt. De forsker også i sex. Det vil Universitetsavisen 
udnytte. Velkommen til vores nye bagside.

BAGSIDEN

Af Claus Baggersgaard og Gry Bartroff Gaihede

DEt væGtløSE kNAlD 
Sex på overfarten, jo, det har man hørt om. Der findes en 
klub for medlemmer, der kan sandsynliggøre at de har 
haft sex i en mils højde. Ingen har så vidt vides dyrket sex i 
rummet, men i vores overspisende verdensdel har mange 
nok fantaseret om vægtløs sex (ikke at forveksle med Erica 
Jongs gnidningsløse knald).

Men spørgsmål om sex, undfangelse og eventuel forløs-
ning i rummet bliver aktuelle nu da den amerikanske rum-
fartsorganisation, NASA, planlægger at sende astronauter 
til Mars i en overskuelig fremtid. 

En Mars-ekspedition vil vare minimum to år, heraf 18 
måneder ombord på rumfærgen. Ifølge ph.d. Rhawn Jo-

seph fra Brain Research Laboratory i Californien vil der 
utvivlsomt opstå dybere følelser ekspeditionens deltagere 
imellem. Og det vil være urealistisk at tro, at det ikke kan 
føre til mere, siger hun. Ingen ved om det er muligt at blive 
gravid i rummet eller på Mars eller hvordan omgivelserne 
vil påvirke menstruationscyklus, graviditet eller spædbarn. 

NASA har ingen officiel holdning til sex i rummet, ud-
over at astronauterne skal opføre sig ’hæderligt’. Eksperter 
advarer dog om, at tilfælde af utroskab eller seksuelle kon-
flikter kan føre til et sammenbrud i besætningens funktion 
og samarbejde. 

Efter flere generationer vil der måske være opstået en 
helt ny art.

MuS oG MæND  
oG MoNoGAMI
Fordele og ulemper ved monogami og promiskuitet 
er længe blevet debatteret i den vestlige verden, 
men en ny australsk undersøgelse giver nu mænd et 
hårdtslående argument for at dyrke sex med flere. 
Det gælder ikke den anden vej.

Undersøgelsen dokumenter, at jo flere sexpartnere 
du har haft, jo mere frugtbart vil dit afkom blive. I 
hvert fald hvis du er en mus.

Selektionsmetoden havde derimod ingen åbenlys 
effekt på afkommets størrelse eller adfærd og ej 
heller på hunmusenes frugtbarhed. Undersøgelsen 
besvarer ikke spørgsmålet, om polygame hanner til 
gengæld løber en større risiko for at blive musespar-
ket ud af konen end monogame musebejlere.

MArkEDSøkoNoMI  
førEr tIl fEDME
Indbyggerne i lande med fri markedsøkonomi har 
større risiko for at blive overvægtige som følge af den 
stresspåvirkning, der er forbundet med et liv i stor 
økonomisk usikkerhed.

Forskere fra Oxford University mener, at usikkerhe-
den ved at leve i et samfund uden en stærk velfærdsstat, 
får folk til at overspise. De har sammenlignet 11 velstå-
ende lande, og fandt at samfund med en svag velfærds-
stat har en tredjedel flere overvægtige i gennemsnit.

Indbyggere i USA og Storbritannien har sværere 
ved at holde idealvægten end skandinaver, der nyder 
større job- og indkomstsikkerhed. Oxford-forskerne 
bemærker at også dyr øger deres fødeindtag, når de 
er usikre på, hvordan de skal skaffe den næste luns.

roS Er BEDrE END SEx
Universitetsstuderende vil hellere have et skud selv-
tillid i form af en kompliment eller en god karakter 
end de vil hænge med deres venner, bunde drinks i 
nattelivet, have lønforhøjelse eller sågar dyrke sex, 
viser en ny amerikansk undersøgelse offentliggjort i 
The Journal of Personality. 

Brad Bushman, en af undersøgelsens fædre, ud-
taler, at det amerikanske samfund tilsyneladende 
mener, at en højere selvtillid kan kurere alle sociale 
skæverter lige fra dårlige karakterer over teenage-
graviditeter til vold, men han ytrer, at der ikke findes 
videnskabelige beviser for, at selvtillid faktisk kan 
løse sociale problemer.   

Af Christoffer Zieler

Enhver højpandet publikation med respekt for sine læsere 
har et art supplement.

Vores lægger ud med Meik Brüsch. Ung, vilter, etnolog. 
Billedet hedder ’Rotorisk mikromakro’ (udsnit).

Jeg malede dette billede under pavirkning af 
en folelse, som endnu ikke er gaet fra mig, 
af at tanker, handelser, humor, ting og 
sager flyder sammen i en (ikke-afgranselig, 
svart-udredelig og i sardeleshed rumste-
risk-dynamisk) heksegryde.

Hosstående og andre værker kan ses efter aftale med 
kunstneren på meikbb@gmail.dk eller på Universitetsavi-
sen.dk – søg på Art Supplement.

uNIvErSItEtSAvISEN kurAtErEr ku’S kuNSt-
ScENE. læS hvorDAN Du kAN uDStIllE på

www.universitetsavisen.dk

art supplement

Rotorisk mikromakro, 50X50 cm, akryl, tusch og blæk på bomuldslærred.


